
و هي عبارة عن منّظمة نفع عام تُعىن حبقوق الطفل و املرأة. دُف اجلمعية لدعم املبادرات الساعية  2002مت تأسيس مجعية أفريقيا يف دريسدن يف العام   من نكوُن نحُن:  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة.  –الجمعية المسّجلة: إفريقيا  )Görlitzer Straße, Nordbadاحملّطة ( 13الرتام رقم                                       )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: الرتام رقم   اإلتفاق على موعد بواسطة اإلمييلساعات العمل :  www.akifra.org  :  اإلنرتنت      info@akifra.org, abc-tische@akifra.org: بريد إلكتروني  42645120-0351:        هاتف  Dresden   ،Prießnitzstraße 18 01099:       العنوان   .Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder und Frauenrechte e. V:      التسمية  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة) جمعية مسّجلة –(إفريقيا    Entwicklungspolitik السياسات التنموية                                                                                            يلها وإضفاء األمد و كذلك على التواصل مع املنّظمات احمللية يف أفريقيا، و ذلك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار واسرتاتيجيات هذه املنّظمات وتأهنشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون املباشر و طويل و السّيدات احملرومني (الذين  األطفاللتحسني تعليم و صحة و تطّور  تنفيذ مشاريع متعلقة ع املؤسسايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أملانيا فيتم الطاب يف بيئة  ننشأ لوايت(الحة و التعليم للفتيات و النسوة من احملرومات يف مركز الوسط لنشاطاتنا تتوضُع قضية متكني و متويل املبادرات اهلادفة إىل حتسني الص  ما الذي نـَُقّدمُه: بالالجئني. نيا. من بني و ذلك يف القارة اإلفريقية. و للوصول إىل اهلدف من هذه األعمال نقوم حنُن بصياغة أعمال التنوير و التعليم يف كينيا، أوغندة و أملا فقرية) حلقوق و دخل مادي، اإلقتصاد الزراعي الـمـُستدام.حنن نوظف جهودنا يف سبيل الوصول إىل عمل تطويري مشرتك تسودوه أجواء اإلحرتام و التساوي باإلجراءات املؤدية لتحقيق أهم املوضوعات ذات الولوية بالنسبِة لنا مسألة الصحة األنثوية، مسألة تنظيم األسرة (حتديد النسل)، تشييد الُبىن التحتية، ا  )Bahnhof Mitteاحملّطة ( S القطارات   )Kongresszentrumاحملّطة ( 11الرتام رقم   )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10، 6، 2، 1الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  حسب اإلتفاق على موعد عرب التواصل إما هاتفياً أو عرب الربيد اإللكرتوين  :عندما ال يكون لدينا فّعاليات مجاعيةساعات العمل   www.arche-nova.org:    اإلنترنت     education@arche-nova.org:  بريد إلكتروني  48198470-0351 :        فاكس 22-/48198421-0351 :        هاتف  Weißeritzstraße 3, 01067 Dresden :       العنوان  .arche noVa – Initiative für Menschen in Not e. V التسمية       :  ّجلةسَ معية مُ جَ .  الطارئة للناس الُمحتاجين لمساعدةا ا لتوفيرڤمبادرة آرشا نو  .اإلجنليزيةة و األملانيإننا نتحدُث   كذلك دُف إىل الوصول إىل جمتمٍع مستقر 



الطارئة للناس الُمحتاجين لمساعدةا لتوفير اڤ: مبادرة آرشا نو مسّجلةالجمعية ال عالمك" ="عالم واحد  ما الذي نـُّقّدمُه:  .وبرلني براندنبورغ واليات إىل الربنامج تقدمي جمال توسع 2011 سنة يف و. سكسونيا والية يف  التنموية السياسة إطار يف تعليمياً  برناجماً  اڤنو  اآرش تقدم 2003 عام منذ و. 2013 عام فيضانات بعد الفيضانات من اإلغاثة برنامج بدأنا أملانيا يف. الريفية املناطق يف شخص مليون 1.3 من ألكثر الطويل املدى على الصحي الصرف و املياه لتأمني توصلنا الصحة على احلفاظ جمال يف تثقيفاً  أيضا تقدم اليت و الصحي الصرف و الشرب مياه تآمنش تقيم اليت املشاريع يف. اآلن حىت بلداً  32 يف مشاريعاً   نفذنا هناك. اجلنوب دول يسمى ما يف اإلمنائي التعاون و       التنمية حنو املوجهة العاجلة املساعدات تقدمي و الكوارث، و الطوارئ حاالت يف اإلغاثة جمال يف فاعل كعنصر  اڤنو  اآرش تعمل اهلدف هلذا خدمة. نزاعات و فقر و مشقةٍ  دون احلياة من البشر كل  نُ ك متَ  مستدامة بىنً  إقامة جلأ من العمل دف سدنيدر مدينة  يف 1992 عام اجلمعية تأسست  من نكوُن نحُن:  للمتدربني وموعات  يوم من العمل التفاعلي يف إطار عملية التعلم العوملي (من عوملة) يف املدارس و 100أكثر من  سنوياً يشمل املشروع التعليمي   "سكسونيا والية في العولمي التعليم وحدة" براندنبورغ. يركز هذا النشاط على املناطق الريفية يف والية سكسونيا و و      مناقشات للبالغني يف املكتبات.  و مفتوحةً  لقاءاتٍ  الشخصيات اليت تسهم يف نشر املعرفة. ويشمل أيضاً  املعلمات، و التدريب للمعلمني و و ،الشباب  :التالية التدابري خالل من ذلك و سكسونيا والية يف املستدامة التنمية أجل من التعليم و العوملي التعلم تدعم الوحدة 
 الرتبية كليات  لطالب وسيمينارات املعلمني لتدريب برامج •
 املكتبات يف حماضرات مثل عامة مناسبات •
 ذلك يف ترغب أو العوملي، التعليم يف تنشط اليت للجمعيات املشورة تقدمي •
  ww.bne-sachsen.de نرتنتاإل بوابة حترير هيئة •
". العاملية املياه رحلة" و" العاملية الطعام رحلة" موضوع حول الكامل اليوم مدارس يف سنة نصف ملدة عمل جمموعات للمدارس نقدم حنن و. املدارس يف الظهر بعد فرتة يف أو العام الشبايب العمل جمال يف سواء هذا يتحقق و. ساكسونيا يف الشباب رعاية برامج ضمن العوملي التعليم توفري هو املشروع هدف "عولمني" اإلعالمي العمل و التشبيك و التأييد كسب • جمعية مسّجلة. ساكسونيامقاطعة شبكة السياسة التنموية في  .اإلجنليزية و ةاألملاني نتكلم حنن .الربنامج تكمل الشبايب العمل يف العاملني للمهنيني التدريبية الدورات من العديد و        . بنفسها وتستخدمه يورو 15 لقاء تستعريه ان الشباب مؤسسات تستطيع العام الشبايب العمل طارإ يف العوملي التعلم ملناهج حقيبة طورنا دق و   الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  14:00و حىت الساعة الـــ  9:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة الـــ   :عندما ال يكون لدينا فّعاليات مجاعيةساعات العمل   www.einewelt-sachsen.de:    اإلنترنت    kontakt@einewelt-sachsen.de: بريد إلكتروني   4923360–0351 :        فاكس 4923364–0351 :        هاتف  Kreuzstraße 7, 01067 Dresden :للزّوار العنوان  .Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V :   التسمية     



ساكسونيامقاطعة شبكة السياسة التنموية في : مسّجلةالجمعية ال  )Pirnaischer Platzاحملّطة ( 75، 62احلافلة رقم و  12، 7، 4، 3، 2، 1الرتام رقم  قمنا قد لعاملية. يف جمال التجارة ال عدالة يف سبيل حتقيق ال ا مستقبل ومستدامة هلتنمية حتقيق جل أمبادرات تعمل من  حنن جتمع جلمعيات وجمموعات و   من نكوُن نحُن:  تواصل  السياسات الننموية والنتعلقة بملبادرات ا  للعديد من منرباً  حننُ  نمثلفاليوم  و ذلك كجمعية صغرية. أمل 1995عام  هذا  جتمعنا يسسبتأ   تشمُل ما يلي: شبكةاليت ننشُط فيها حنُن كو ااالت احلقول   .ساكسونيامقاطعة الثقافات يف 
 التنميةالتعاون بني الشركاء يف جمال  •
 عالمي يف جمال السياسات التنمويةإ عمل تعليمي و •
 التجارة العادلة •
 ربط محاية البيئة بالعدالة االجتماعية •
 التعليم بني الثقافات واألديان   •
 ما الذي نـُّقّدمُه: جل حقوق االنسان وضد العنصريةأالعمل من  •
 الربملان يف شأن سياسات التنمية  حنن شركاء حلكومة الوالية و •
 جتماعيةية والبيئة والسياسات اإلنمو اخلرباء من جماالت الت حتقيق االتصاالت بني املنظمات و •
 املنهجي يف املشاريع التعاونية سهام املهين واإل •
 التنظيمي الدعم املايل و •
 اخلارج قامة يفاإل العمل التعليمي و املشاريع، و دارة اجلمعيات وإ كانات التمويل، وإمتقدمي املشورة فيما خيص  •
 تصاالت مبقدمي الدعماإل •
 مواعيد جمموعات العامل الواحد املسامهات و نشر التقارير و •
 " fairquerصدار جملة السياسة التنموية يف ساكسونيا " إ •
 صدار صفحة على االنرتنتإ رسال خطابات دورية بالربيد االلكرتوين وإ •
 جل تنمية مستدامة"أتنسيق "التعليم من  •
  الوصول إلينا بوسائط النقل العامة:  (الرجاء السؤال هاتفياً)15:00و حىت الساعة الـــ  8:00الساعة الـــ أيام السبت من   19:00و حىت الساعة الـــ  15:00من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة الـــ   :عندما ال يكون لدينا فّعاليات مجاعيةل ساعات العم  www.quilombo-dresden.de:   اإلنترنت     info@quilombo-dresden.de: بريد إلكتروني  4221123-0351 :       فاكس 4221123-0351 :       هاتف  Reisewitzer Straße/Schillingstraße 7, 01159 Dresden :     العنوان   .Quilombo - eine Welt e. V التسمية      : جمعية مسّجلة. كفيلومبو عالٌم واحد  اإلجنليزية ة واألملانينتحدث  حنن  السياسات التنموية يف شهر نوفمرب / تشرين الثاين من كل عامعقد مؤمتر عن  •



توجد اجلمعية  1990من أكتوبر العام  2نعترب نفسنا إطاراً للتبدل األحاديث كٌل جتاه اآلخر و التعّلم أحدنا من اآلخر و مكاناً إلقامة املعارض. منذ الـ    من نكوُن نحُن:  . المتجر:  كفيلومبو عالٌم واحد - مسّجلةالجمعية ال  )Straße Tharandter Straße und Ecke Kesselsdorfer  ، احملّطة (330، 63، 61و احلافلة رقم  12، 7، 6الرتام رقم  نشارك حنُن  1993املي املوافق األول من شهر أيلول لوبتاو. منذ يوم السالم الع –" عاملٌ واحد" و املتجر التابع هلا. يف القسم الغريب من مدينة دريسدن  من مؤسسات تأهيل مهين و جمموعات من املهنيني    من خالل اإلنشغال و اإلنكباب الذي تواله أشخاٌص من الصعيد احلكومي و آخرون متطوعون ما الذي نـُّقّدمُه:  يف العمل اتمعي و بشكٍل تطوعي.   مادة غذائية و أخر مصّنعة يدوياً و ذلك يف أُطر املشاريع اإلجتماعية (على سبيل املثال من التعاونيات  1000يزيد عن حناول حنن و من خالل تناول ما  دولة من إفريقية، أمريكية الالتينية و آسيا بالدراسة أن نقوم بالتنوير حول مسألة ترشيد اإلستهالك و على  70أو التشاركيات الرفاقية) املوجودة يف حوايل  األفكار املتعلقة بــ ( تعويض  تدور حول   املدارس و طلبة التأهيل املهين، البالغون و األسر و يتم تنفيذ النشاط عن طريق تنظيم فّعاليات للمجموعاتممن هم يف مرحلة التحضري لدخول املدرسة، تالميذ  األطفالامش هذا نقوم بالتنوير السياسي " السياسية بالتزامن مع سلة املشرتيات". الفئة املستهدفة: ه ب و معدات جمدداً، التوصيف للحالة الراهنة للتعليم املهين و حالة املبيعات، لوحة عرض ذات إطار ميكنها التأرجح، ألواح لعرض لوحات، توفري ألعاىل وجودها و التعريف بنشاطها:  املعلومات اليت تظهر اإلسبوع و ذا الشكل نقوم بنشر املعلومات  التالية عن مجعيتنا و ذلك بغرض لفت اإلنتباه إسنة). حنن نستخدم الدعوات ملهرجانات تُقام يف عطلة اية  500صغري عن حقبة اإلستعمار اليت األورويب لبلدان يف القارات املذكورة ملدة تربو عن الـ   ة كمثل تلك حنُن يف إطار اجلمعية بالقيام على رعاية بعض املشروعات املنسجمة موضوعًا مع حّيز نشاطنا، نقوم باملساعدة يف إجناز الوظائف املدرسيية و كذلك األمر ميكن إستخدامه لتنفيذ بعض الندوات الصغرية.  نقوم حبيث ميكن جتربتها، من املمكن أن يتم تنظيم أمسيات يف املتجر التابع للجمع التأهيل  اجلنسية للحصول على إمكانيات االستشفاء ودف اجلمعية ملساعدة الناس ذوي اإلعاقة يف اهلند بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو اجلنس أو    من نكوُن نحُن:  .حسب اإلتفاق و ذلك بعد التواصل هاتفياً أو عرب الربيد اإللكرتوين  ل:ساعات العم  www.sadhana-deutschland.de:     اإلنترنت   info@sadhana-deutschland.de: بريد إلكتروني  2514211-0351 :       هاتف  Böhmische Straße 33, 01099 Dresden :     العنوان   .Sadhana – Bündnis zur Hilfe für Menschen mit Behinderungen in Indien e. V التسمية      : جمعية مسّجلة. لف تقديم المساعدة لذوي اإلحتياجات الخاصة في الهندتحا -سادهانا .ةاألملانيحنُن نتحدث   املتعلقة بفصول السنة. الوقاية وإعادة  حيث يعيش الناس. وينبغي تقدمي الرعاية الطبية  )CBR )communitiy based rehabilitationوفقا ملبدأ التأهيل اتمعي  ما الذي نـُّقّدمُه:  كجمعية داعمة نساند عمل املنظمات غري احلكومية يف بنغالور وتفاريكريى يف جنوب اهلند.  التدريب. و و العمل. ويؤدي هذا العمل بال استثناء  إرشاد األشخاص أقارب ذوي اإلعاقة ال تقل أمهية عن تدابري إعادة التأهيل يف املدرسة و مرافقة و التأهيل، و   38803427-0176 ,5635582-0351 :       هاتف  Martin-Luther-Straße 21, 01099 Dresden :     العنوان     Verein für afrikanisch – europäische Verständigung e. V. (Afropa e. V.) التسمية      : جمعية مسّجلةاألوروبي.  –م اإلفريقي جمعية التفاه    ة.األملانيحنن نتكلم   متخصصون هنود، وتشمل الرعاية الناس من مجيع األعمار.



ي تنادى بعُض األفارقة املقيمني يف دريسدن و بعض املواطنني األملان و قاموا بتأسيس مجعية تعىن بالتفاهم اإلفريقي األوريب. اهلدف الذ 2003يف العام   من نكوُن نحُن:   األوروبي أفروبا –: جمعية التفاهم اإلفريقي مسّجلةالجمعية ال  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الرتام رقم    )Bautzner/Rothenburger Straßeاحملّطة ( 13، 11، 6الرتام رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  حسب اإلتفاق و ذلك بعد التواصل هاتفياً أو عرب الربيد اإللكرتوين  ساعات العمل:  www.afropa.org:   اإلنترنت     verein@afropa.org: بريد إلكتروني و    م بالتاريخ و الثقافة و املشكالت اتمعية يف كال القارتني. أعضاءُ اجلمعية أشخاٌص من أصول ضرورة اإلهتما إىلتسعى اجلمعية للوصول إليه التنبيه  ت من إجنازها قومياٍت متعددة و يعملون سويًة. تقدم اجلمعية اإلرشاد الثقايف و تتيح الفرصة للتالقي و لديها العدد الكبري من املشروعات اليت متكن الفارقة الذين يعيشون هنا"، مشروع "العطلة املدرسية لألطفال"، مشروع "  إىلنوجه الدعوة  –بيتنا  إىلشروع:" يف دريسدن بنجاح. على سبيل املثال م يقيا الرائجة حنن ننظم حماضرات ونقاشات تدور بشكل خاص حول املوضوعات الراهنة للقارة االفريقية. ونراعي ان نقدم صورة إلفريقيا ختتلف عن صورة افر   ما الذي نـُّقّدمُه:  أنا أسأل" و مشروع "أفريقيا اليوم"– .Mio dinowuzaبساط الريح"، " مشروع عرض األفالم "  واجد قضية السياسات يف االعالم وتعتمد على إعطاء الكلمة ملتحدثني من أصول افريقية. ويف مضمون مشاريعنا الثقافية االجتماعية لألطفال والشباب تت حلية والفرنسيةاالسو  سبانية، واإل البلغارية، و عند احلاجة ميكن توفري إمكانية التخاطب بالرتكية، واإلجنليزية. ة، الربتغالية (اللغة األم) األملانيحنن نتكلم  التنموية.  واجلمعية مهتمة بالشراكة العابرة للبلدان قد اقمنا بالفعل بدايات للتواصل.    


