
الطفل و املرأة. دُف اجلمعية لدعم املبادرات الساعية  و هي عبارة عن منّظمة نفع عام تُعىن حبقوق 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    16:00و الـ  10:00اخلميس بني الــ من الثالثاء و حىت ساعات العمل :  www.akifra.org und www.moveit-festival.de:     اإلنترنت   info@akifra.org, silvia.zimmermann@moveit-festival.de: بريد إلكتروني  42645120-0351:        هاتف  Dresden   ،Prießnitzstraße 18 01099:       العنوان    .Akifra - Aktionsgemeinschaft für Kinder- und Frauenrechte e. V.                   c/o Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V:      التسمية  تحت رعاية الجمعية الُمسّجلة:  شبكة تطوير العمل السياسي في مقاطعة ساكسونيا  مجموعة عمل تُعنى بحقوق الطفل و المرأة) جمعية مسّجلة –(إفريقيا                                                                          Politische Bildung  التأهيل (التعليم) السياسي نشأوا يف بيئة فقرية). يرتكز مفهوم السياسة التنموية على التعاون املباشر و طويل و السّيدات احملرومني (الذين  األطفاللتحسني تعليم و صحة و تطّور  فيتم تنفيذ مشاريع متعلقة الطابع املؤسسايت على أدائها. يف الوقت احلايل يتم توفري الدعم ملشاريع يف كٍل من: كينيا، تنزانيا و أوغندا. أما يف داخل أملانيا لك بشكل غري مركزي بغرض دعم أفكار واسرتاتيجيات هذه املنّظمات وتأهيلها وإضفاء األمد و كذلك على التواصل مع املنّظمات احمللية يف أفريقيا، و ذ " يف  Thalia Kinoيف شهر تشرين الثاين و ذلك برعاية شبكة التطوير السياسي و ذلك يف دار السينما تاليا " يُقام مهرجان األفالم هذا سنويًا   " !MOVE ITمهرجان السينما المخصص لحقوق اإلنسان و التطّور "   ما الذي نـَُقّدمُه: بالالجئني.   )Wasaplatzاحملّطة ( 85، 75، 63، 61رقم  افلةاحل  )Wasaplatzاحملّطة ( 13، 9الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   بالتواصل على اهلاتف 12:00و الـ  10:00بني الــ  اخلميس من اإلثنني حىت  :ساعات العمل  www.facebook.com/projekttagegrenzenueberwinden :     اإلنترنت   projekttage@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 0176-78021611  (أيام املشاريع)  -  0176-344640970(التأهيل السياسي)    :       هاتف   Straße 6, 01219 Dresden-Zille-Heinrich:        العنوان               .Ausländerrat Dresden e. V:      التسمية   جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن. حنُن نتحدث األملانية، اإلجنليزية و البلغارية  من ذوي األصول املهاجرة و حناول التنسيق يف هذا اإلطار مع املؤسسات و املنظمات احمللية و اإلقليمية.ار و خصوصاً مع أوالئك األشخاص الذين يسكنون هذه املدينة قضيتنا اليت نريد عرضها هنا هي ختليق حوار علين مع مدينة دريسدن و حتفيز هذا احلو   األحداث اليت تقتحم عامل السياسة و األحداث اتمعية. يعرُض هذا املهرجان فنون صناعة السينما من العامل كلِه.  ياسي و كذلك األمر ُيسلط هذا املشروع على األفالم الثقافية اليت تتناول مدينة دريسدن. هذا املشروع عبارة عن إجرائيية دف لتطوير الوعي الس



نفسها من أجل مصاحل األشخاص من ذوي األصول املهاجرة يف مدينة دريسدن.  1990جانب اليت تأسست يف العام تكرس مجعية جملس شؤون األ  من نكوُن نحُن:  الجمعّية الُمسّجلة. مجلس شؤون األجانب في دريسدن ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZمتثيل هؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل (تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجرين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  يقوم املشروع بتقدمي شابان  يف اتمع املدين. و طخنراط بنشااإل للسلوكيات التمييزية و "جتاوز احلدود" مبعىن تبين األفكار املناهضة للعنصرية و على هجرة ملانيا كمجتمع أهدف املشروع هو تشجيع الشبيبة اليت تعيش يف  العنصرية. و اللجوء و م قضايا اهلجرة ولتفهّ  كذلك املتدربني من الشبيبة مدخالً  و       التلميذات يف السنة املدرسية الثامنة جيد التالميذ و فيه ربع وأ ملدة ساعاتٍ  تعليمياً  اً مؤسسات التدريب برناجم املشروع التعليمي يقدم للمدارس و برنامج "فلنتجاوز الحدود"  ما الذي نـُّقّدمُه:  هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلألطفال و اليافعني و األسر. إضافًة ا إىل املوجهةجناز األعمال إل التعامل مع  لعاب، وأ تتضمن الوسائل املنهجية مترينات تفاعلية، و دارة احلديث. وإ لقاء ويف اإل خاصاً  تدريباً  اللذان تلقياً  من نشطاء اتمع املدين و يف بعض احلاالت نذهب  قاعات مركز اللقاءات العاملي. ويف . وينفذ الربنامج عادة رمتابعة إدارة احلوا ة جمموعات العمل، ومرافق الوسائط اإلعالمية، و أمسية للتباحث يف القضايا السياسية  اً يعقد جملس األجانب شهري سدن.  ويمواطين در  السياسية لكل مواطنات ويعمل جملس األجانب لنشر الثقافة  التثقيف السياسي   أخرى (حسب املشاركني) لغاتٍ  و اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتحدث   املؤسسات التدريبية. للمدارس و اضرة مث تدور مناقشة مفتوحة و حمُ أاضر حمُ  إىليستمع اجلمهور  يعتمد عليه. و متميزاً  اً ت شريكري يبإجند يف العمل املشرتك مع مؤسسة فريدريش  اآلنية. و جمموعات التبادل الثقايف.  من جمموعات السياسة التنموية و 50 طاره حالياً إاد تنشط يف إحتهي و شبكة السياسة التنموية يف ساكسونيا (مجعية مسجلة)   من نكوُن نحُن:  )Pirnaischer Platzاحملّطة (  75، 62 رقم افلةاحلو  12، 7، 4، 3، 2، 1، الرتام رقم   )Prager Straßeاحملّطة (  12، 11، 9، 8، الرتام رقم   )Altmarktاحملّطة (  4، 2، 1، الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.einewelt-sachsen.de/publikationen/bildungsmaterialmappe-zur-ausstellung :     اإلنترنت   kontakt@einewelt-sachsen.de: بريد إلكتروني  0351-4923360  :       فاكس 4923364-0351  :        هاتف    Kreuzstraße 7, 01067 Dresden:        العنوان .Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V:      التسمية   لة)جّ سَ مُ  عيةٌ ساكسونيا (جمَ شبكة السياسة التنموية في  اإلجنليزية نتحدث األملانية و  حنن نرحب بكل الضيوف املهتمني باملوضوعات اليت نطرحها للنقاش.   و   الندوات يف قاعات أخرى.  تنظم احملاضرات و أحياناً  ما تتناول هذه احملاضرات موضوعات تتعلق بقضايا اهلجرة. و غالباً  واآلراء املتعددة.  ولألسئلة  جل املشاركة أل وزا السياسي من ذلك على سبيل املثال بأن تفع  و هتمامات مبادرات جمموعات السياسة التنموية يف ساكسونياإكإحتاد تربط الشبكة   و مهاجرين  و         كتساب مهاجرات إجل أجل عامل واحد. شبكة السياسة التنموية تبذل اجلهد من أطار املادي للعمل من حتسني اإل يف حتديد و لشبكة السياسة التنموية يف هذا اال مهمات رئيسية  يف إطار التعاون التنموي. وجل دعم جمموعات املهاجرين أأيضا من  للعمل يف مشاريعها اجلارية، و



يشمل نشاطها اإلعالمي تقدمي معلومات بانتظام عن  دمية، ذلك بالدرجة األوىل جتاه أعضائها. وخَ  إعالمية، و ثالث: ضمان القيام بوظيفة تعليمية، و يف الوقت  عن املؤمترات املفتوحة. و عن تنظيم اجلمعيات و السياسة التنموية و د يف موضوعات اهلجرة وعما يستج السياسة التنموية لوالية ساكسونيا و لون البشرة، أي أن كل شخص يستطيع عن  النظر بغضاإلمكانات  مرأة أو رجل، بنفس احلقوق وإننا نعيش يف عامل يتمتع فيه كل انسان، أفلنتصور  لو... آفاق جديدة في صور عادية سود". ماذا سيكونأ –بيض أمعرض "  ما الذي نـُّقّدمُه:  منظمات املهاجرين. نفسه تعمل الشبكة كنقطة حمورية يف التواصل بني املبادرات يف جمال السياسة التنموية يف ساكسونيا و عن تعليقات مناسبة هلذه  سألناهم عن عناوين و لكن بأدوار متبادلة و برلني أزواج من الصور حتمل نفس املنظر و سدن وينساء من املارة يف شوارع در  و      ت خالل التعاون يف العمل التنموي، على رجال طِ قد قمنا باختبار، إذ عرضنا جمموعة من الصور إلتقُ  ن يفاجئنا ذلك. وأن يقوم بأي دور بدون أ ناظر اليت شاهدوها على مخس  الفتات من القماش. تبديل األدوار ردود فعل من سألناهم عن امل سود" قدمنا الصور وأ-بيضأيف معرضنا " الصور. و رتفاعها إ ليةً داخ تصميم من احلديد الصلب (أعمدة حديدية تقف عموديا) متثل غرفاً  سنتيمرت)، و 120الفتات من النسيج (بطول  5معطيات تقنية:  يتيح اال إلظهار الرؤى النمطية.  يقلب الواقع اإلعالمي للمشاهد رأسا على عقب و أمتار أو مبحيط طوله  3دائري: القطر  و يف وضعٍ أحد األركان أميكن تركيب التصميم يف  سنتيمرت.  و 80أمتار، العمق  6الطول الكلي حنو  مرتان. و منها  جزءٌ  ، وتفاعليةٍ  خبمسة أساليبَ  عن موضوع توزيع األدوار يف عمل التعاون التنموي. و تعليميةً  اً حيتوي مواد للمعرض. و لبوم مكمالً هذا األ د يعَ   أسود"-التعليمية "ابيض الصور لبومأ  يورو. 25جيار املعرض يف األسبوع إكثر من عروة لتعليقها. أ) مثبت ا سنتيمرتاً  120قطع من النسيج (طول القطعة  5 تعزز ديين و عابر لألحزاب. تقوم اجلمعية و ضمن إطار العمل مع الشباب بإقحام نفسها لتمّكن الشباب املهاجر من حتديد و تشكيل هويته كما و عبارة عن متعهد و منّفذ للنشاطات ضمن رابطة للشباب ذات طابع حر، دميقراطي، غري  الرابطة الوطنية يف ساكسونيا-يف أوروبا األملاينالشباب مجعية   من نكوُن نحُن: الرابطة الوطنية في ساكسونيا-الشباب األلماني في أوروبا: جلةــُسمالجمعية ال  )Pulsnitzer Straßeاحملّطة ( 11الرتام رقم   )Bautzner Straße / Rothenburger Straßeاحملّطة ( 6الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  15:30و حىت الساعة الـ    8:30من اإلثنني و حىت اجلمعة من الساعة الــ  أوقات العمل:   info@djo-sachsen.de     :البريد اإللكتروني  79670750-0351 :           هاتف  Bautzner Straße 45, 01099 Dresden :           العنوان  .djo – Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen e. V :  التسمية            لةسجّ جمعية مُ .الرابطة الوطنية في ساكسونيا-الشباب األلماني في أوروبا عميق. اليت تريد حبث هذا املوضوع بشكلٍ  موعات ورش العمل ولبوم أنوصي باستخدام هذا اال ، يتم االقرتاب من املوضوع. ومسلياً  يعتمد أسلوباً  بيل تفعيل للعمل سواء كانوا أملانًا أو من أصوٍل مهاجرة. كي حيصلوا على التأهيل و يطوروا أنفسهم الحقًا ، كما و جتهُد اجلمعية يف الوقِت ذاته يف سا بتأمني لفرصة للشبان  2006الرابطة الوطنية  و اليت مت تأسيسها يف ساكسونيا يف العام  –اين يف أوربا اجلمعية عملية اإلندماج. تقّدُم مجعية الشباب األمل و  إلمكانات  املنظمات العائدة  للمهاجرين مع مثيالا من النشاطات اليت يقوُم على تنفيذها الشّبان احمللييون و ذلك بغرض اإلفادة من اجلهود و االقيمة الكبرية هلذا العمل التطوعي. تضع اجلمعية ُنصَب عينيها اهلدف التايل: ربط النشاطات اليت ينفذها حاليًا الشبان يف إطار تربز  -التطوعي و  نيا. تعارض رابطتنا جتميع اآلثار النامجة عن التآزر و التعاون هذا من جهة و من اجلهة الثانية العمل على تقوية اإلنفتاح على الثقافات الدولية يف ساكسو  كثري من اجلهود باجتاه إزالة األفكار املبنية يف الواقع أي أمٍر يدعو إىل مناصبة العداء موعٍة بشرية بعينها أي كان نوع هذا العداء. كما و تكّرُس رابطتنا ال



لة يتم فيها على تصّورات سابقة عن اآلخرين و مكافحة التمييز حيث أن القسم األكرب من نشاطاا و أعماهلا إمنا دُف إىل الوصول مبجتمعنا إىل حا كني يف مقاطعة بتشاركيٍة تامة بتشكيل و تنفيذ املشاريع حيث جيلبون أفكارهم إىل حّيز التنفيذ دف تشكيل النموذج املستقبلي للوجود و العيش املشرت املهاجرون و الشباب احمللييون  الرياضة و اجلمعيات الثقافية حيث تتشارك هذه املنظمات مع النوادي اليت تنتظم فيها جمموعاتُ املهاجرين. يقوم الشبابالكثري من اجلمعيات و املبادرات ذات التوجهات و التجلّيات املختلفة. املسرح،  فرع ساكسونيا -يف أوروبا األملاينيف الرابطة الوطنية للشباب تلتقي   ّدمُه:ما الذي نـُقّ   اإلعرتاف بالتنوّع الثقايف الذي يعتُرب أحَد الركائز يف جمتمعنا. و ذاك العمل بني الشباب املنتمني إىل ثقافاٍت خمتلف على هلذا الغرض نقوم حنُن بإجراء العمل الشبايب ختطيطًا و تنفيذًا سواء الدويل منه أساكسونيا.  املشاريع مع الشباب حبيث تتناول هذه املشاريع موضوعاٍت تتعلق  نقوم بإجراء وجه اخلصوص العمل الرتبوي التعليمي و العمل اهلادف لتشجيع اإلندماج. وقات زيارة أكتوبر/تشرين األول . وال توجد أطيلة السنة. ويستمر املوسم الرئيسي من شهر مارس/ آذار حىت شهر  بواا يومياً أتفتح احلديقة اجلماعية   أوقات العمل:   www.gaerten-ohne-grenzen.org:     اإلنترنت       internationale-gaerten-dresden@gmx.de  :البريد اإللكتروني  53907002-0151 :           هاتف  Gemeinschaftsgarten -  Holbeinstraße Ecke Permoserstraße, 01307 Dresden :  للزّوار   العنوان  Erlenstraße 9, 01097 Dresden  Internationale Gärten Dresden e. V  -:  البريدي العنوان  Internationale Gärten Dresden e. V :  التسمية            لةسجّ جمعية مُ .سدنيلمية في در الحدائق العا من شأا جتنيع الشّبان من األصول املُختلفة. و الفرار. عالوًة على ذلك نقوم بتعزيز و تشكيل املشاريع اهلادفة اليت   بالتعليم و التشاركية و مناهضة العنصرية و الدميقراطية و اهلجرة و اللجوء نشطة أميكنهم تنظيم  الورود و اخلضروات و فردي، ما يريدونه من الفواكه و و بشكلٍ أ يلتقي الناس يف احلديقة اجلماعية التابعة للجمعية  ليزرعوا معاً   من نكوُن نحُن:  سدن يالحدائق العالمية في در :  جلةــُسمالجمعية ال  )Pfotenhauer Straßeاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Dürerstraßeاحملّطة ( 13الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: ثابتة وميكن حتديد املوعد حسب االتفاق. ن تكون أخاص تريد اجلمعية  بشكلٍ  لكن و ليتعلم الواحد من اآلخر. احلديقة مفتوحة للجميع. و يؤدي ينتج العمل املشرتك  تبادل للخربات  و ثقافية و نستهدف هنا خاصة جمموعة الالجئني.  حرية يف اختاذ القرار يف تسيري شؤون مشروع احلديقة. و صول بكل مساواة ويشارك فيه الناس من كل األ موقعاً  عضاء. جتماعية لألاإل باخللفيات الثقافية و تتأثر هذه النشاطات طبعاً  جمموعة السينما. و الكورس و فرق كرة القدم و التحضري للفعاليات الثقافية  و و          املختلفة  بستانيةعمال الاأل عمال البناء وأاليت تشمل  خارج احلديقة و عضاء املشاركة بنشاط يف كافة مشاريع اجلمعية داخل وميكن لكل األ  ما الذي نـُّقّدمُه:  . بلداً  20شخصا من  80 حوايل يشارك يف نشاط اجلمعية حالياً  و الالجئني وطاليب  املهاجرين و العروض مفتوحة للجميع خاصة للمهاجرات و عضاء املتوفرة. ومكانيات األإتنظم اجلمعية دورات خيطط هلا وفق  وهذا   Kraftwerk Mitte 32/ Trafohalle, 01067 Dresden :           العنوان  LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen e. V. (pokuBi):           التسمية  . َجمعية ُمَسّجلة)pokuBi( ساكسونيا في مقاطعةعمل للتعليم السياسي الثقافي المجموعة  .وكرانيةاأل الفرنسية و لبانية واأل يطالية واإل التشيكية و و   اهلولندية  الرتكية و الكردية و البنجابية و و اإلجنليزية سبانية واإل اليابانية و الصينية و وردو واأل الفارسية و العربية و نتحدث باللغات الروسية و حنن  اللجوء.



  غري رحبية نقوم بتنظيم حلقات دراسية. حنن منظمة   من نكوُن نحُن:  )pokuBi( ساكسونيا في مقاطعةعمل للتعليم السياسي الثقافي الُمَسّجلة مجموعة الَجمعية ال )Bahnhof Mitteاحملّطة (   Sالقطار  )Bahnhof Mitteاحملّطة ( 10، 6، 2، 1الرتام رقم   )Kongresszentrumاحملّطة ( 11الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: يف أي وقت عرب الربيد اإللكرتوين  هاتفياً  18:00و حىت الساعة الـــ   14:00الساعة الــــ أيام  اخلميس من    12:00و حىت الساعة الـــ   10:00الساعة الــــ أيام  األربعاء من   ساعات العمل:   www.pokubi-sachsen.de:     اإلنترنت      kontakt@pokubi-sachsen.de : البريد اإللكتروني  1854090-01575 :           هاتف 
 .العنصرية والظواهر اليت دد الدميقراطية يف أملانيا وساكسونيا النازية اجلديدة و حنن ننشر معلومات حول مظاهر •
 أوضاع الظلم االجتماعي. فضح السلوكيات غري املقبولة و ونسعى لتمكني الرأي العام من اكتشاف و •
حتادية ملانيا اإلأمجهورية جتماعي يف الوضع اإلدولية حول  منها تقارير أوروبية و جتماعية معتادة يف أملانيا: العديد من الدراسات احلديثة، وإظاهرة العنصرية   حلقة دراسية "العنصرية في مرمى النظر... من أجل مواجهة فعالة للسلوكيات العنصرية"  العالقات العاّمة  ما الذي نـُّقّدمُه: بناء جمتمع للهجرة ال متييز فيه.ونعمل من أجل كما جواء اليت تضمن لإلنسان حرية اإلرادة  األ وندعم الثقافة الدميقراطية و • متغرية،  مستويات احلياة املشرتكة يف اتمع بأشكال متعددة والّصُعد و على مجيع  ةٌ ظاهر  اأإذ  بكل وضوح أن العنصرية هنا ليست ظاهرة هامشية، تبّني  يؤثر على مجيع من يعيشون  البنيوي يف اتمع، و الثقايف و املستوى الفردي و العنصرية كنظام مركب ميارس فعله على إىليف حلقتنا الدراسية نوجه النظر  للتصرف يف  مكاناتٍ إمن مث نصوغ  هذا النظام أيضا من وجهة نظر الناس الذين مروا بتجارب سلبية مع العنصرية و إىلنظر حنن ن فيه بطرق خمتلفة. و هنا تستخدم جتارب مر ا الناس من املشاركني  على طريقة أوغوستو بوال يف مسرح املنتدى. وميكن جتربة بدائل للتصرف  جمتمع يتسم بالعنصرية. و دد (حزب النازيني اجل NPD   الصورة النمطية؟ متشددون نازيون جدد يرتدون يت شريت حيمل صورة تشي غيفارا؟! والرجال والنساء من قيادة حزب اللكن كيف التعامل مع نازيني جدد من خارج هذه  ثنني بالرفض ليس أمرا صعبا. وجماة اإلحتية "هايل هتلر" أيضا.  املعقوف يعرفه اجلميع، والصليب   الخلفيات والتطور الراهن -النازية الجديدة .األوكرانية الروسية و سبانية واإل الربتغالية و ة واألملاني و اإلجنليزيةنتكلم  البالغني للتدريب على الشجاعة األدبية.  ليمني ا، كل هذا ال ينسجم مع ما جتد دعايتهم  العنصرية قبوالً  كثرياً   شرتاكية، والذين يتحدثون عن اإل الذي يسمي نفسه احلزب القومي الدميقراطي) جلديدة (نقد النازية ا املتطرف. هذا التناقض الظاهري نريد حل لغزه. ستتضح لكم معامل أيديولوجية النازيني اجلدد باستخدام أمثلة حمددة من الدعاية منهد بأسلوب بسيط لفهم  –الرموز  النشرات، و املوسيقى، و ألفالم، وامثل  -مبساعدة وسائل إعالمية خمتلفة  غريها، و جتماعية والعوملة، املسألة اإل أمثلة عملية من نسوُق حتقيقا هلذه الغاية، حنن نناقش أيضا إمكانات التدخل.  نتناول بالنقد ظروف جناح النازيني "اجلدد" و ظاهرة النازية اجلديدة. و اللغات الوافدة، كل ذلك يغري تصورات  اتمع عن "احلياة  السري الذاتية و كثرية: أمناط احلياة، و  جتماعي يف أملانيا يف نواحٍ تغري الواقع اإل اهلجرة متيز و آفاق للتصرف بشكل مهني -ألمانيا كمجتمع هجرة" "  .اإلجنليزية ة واألملانيحنن نتكلم  .األقاليم ونناقشها يف جمموعات صغرية  و       ختالف، تعامل مع اإلال غرتاب، واإل نتماء واإل يعاد من جديد طرح أسئلة عن بديهيات جديدة. و يسمح بنشوء فهم جديد للعامل و العادية" و



كيف ميكن فهم ظواهر اهلجرة يف تركيبها   اإلقصاء. ما هي النتائج املرتتبة على العيش يف جمتمع اهلجرة للسلوك االجتماعي واملهين؟  عدم املساواة و البىن القوية  نتماء الفعالة وتناقش أنظمة اإل ملانيا وأللسلوك اتمعي جتاه اهلجرة يف شكال التارخيية تبحث األ حللقة الدراسية مكرسة هلذه القضايا، وا  مراعاا يف املمارسة العملية؟  كيف ميكن للسمات اخلاصة املميزة تمع اهلجرة يف الواليات اجلديدة أن جتد االعتبار املناسب؟  املتداخل و يف مؤسسات أخرى للتوعية  لتالميذ املدارس و اجلمعيات و كسونيا دورات تأهيلية للناشطني يف املبادرات وا سمقاطعة الالجئني يف شؤزن ينظم جملس   العالقات العاّمة  ما الذي نـُّقّدمُه:  قوانني صرف املخصصات هلم يف والية سكسونيا نساند رقابة الرأي العام من أجل تطبيق قانون اللجوء و الالجئني حلماية مصاحلهم احلّقة و إىل منحازون. حنن يف مقاطعة ساكسونيا الئق بكرامة اإلنسان هلم توفري سكنٍ  من أجل محاية الالجئني و جملس شؤون الالجئني عملي 1991عام المنذ   من نكوُن نحُن:  في مقاطعة ساكسونيا.  – مجلس شؤون الالجئين :ُمَسّجلةالَجمعية ال  )Bischofsplatzاحملّطة ( 13الرتام رقم   )Louisenstraße(احملّطة  8، 7الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  15:00و حىت الساعة الـــ   9:00الساعة الــــ من  من اإلثنني وحىت اجلمعة  ساعات العمل:   www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت      pr@sfrev.de : البريد اإللكتروني  33225235-0351 :           هاتف  Dammweg 4, 01097 Dresden :           العنوان  .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمية  في مقاطعة ساكسونيا. َجمعية ُمَسّجلة – مجلس شؤون الالجئين  .األوكرانية الروسية و سبانية واإل الربتغالية و ة واألملاني و اإلجنليزيةنتكلم حنُن   هلجرة. نصوغ مع املشاركني قواعد للسلوك ترشدنا يف تعاملنا  مع التعددية الناشئة عن ا ةإىل تقارير خرب باالستناد  للتمييز. و خاص كسب متطوعني  وتستهدف هذه الدورات بشكلٍ  إثارة التعاطف مع طاليب اللجوء.  حكام املسبقة وجل التغلب على األأمن  مبوضوع اللجوء و   قوانني صرف املخصصات هلم يف والية سكسونيا نساند رقابة الرأي العام من أجل تطبيق قانون اللجوء و الالجئني حلماية مصاحلهم احلّقة و إىل . حنن منحازونيف مقاطعة ساكسونيا الئق بكرامة اإلنسان هلم توفري سكنٍ  من أجل محاية الالجئني و جملس شؤون الالجئني عملي 1991عام المنذ   من نكوُن نحُن:  في مقاطعة ساكسونيا.  – مجلس شؤون الالجئين :ُمَسّجلةالَجمعية ال  )Bischofsplatzاحملّطة ( 13الرتام رقم   )Louisenstraßeاحملّطة ( 8، 7الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  www.saechsischer-fluechtlingsrat.de:     اإلنترنت      coester@sfrev.de, bledau@sfrev.de : البريد اإللكتروني  33285471-0351 :           هاتف  Dammweg 4, 01097 Dresden :           العنوان  .Sächsischer Flüchtlingsrat e. V:           التسمية  في مقاطعة ساكسونيا. َجمعية ُمَسّجلة – جئينمجلس شؤون الال  ة.األملاني و اإلجنليزيةحنُن نتحدث   .للمسامهة يف مساعدة الالجئني



) نقوم حنُن بتدريب األشخاص IQ-Netzwerk Sachsenعرب التأهيل ( اإلندماج -ضمن إطار هذه الشبكة: شبكة العمل يف مقاطعة ساكسونيا  )IQ-Netzwerk Sachsenشبكة العمل في مقاطعة ساكسونيا/ تدريب المسؤولين عن العمل الداعم ( -عبر التأهيل اإلندماج  ُه:ما الذي نـُّقّدم بالشهادات اإلعرتاف  تعدد الثقافات هذا من جهة و آفاق الَتعّلم اإلنتقايل من جهٍة ثانية، كذلك األمر مسألة التحديثات اليت تطرأ على القوانني و إجرائيةعلى اإلمكانيات املتوفرة لتحقيق اإلندماج يف سوق العمل. يف مركِز اإلهتمام نضُع حنُن مسألَة آفاق التعّلم يف ظل  مع الالجئني ةملاعاليت ال و املؤسسات و قاموا بتأسيس مجعية تعىن بالتفاهم اإلفريقي األوريب. اهلدف الذي تنادى بعُض األفارقة املقيمني يف دريسدن و بعض املواطنني األملان  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  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.  –جمعية التفاهم اإلفريقي   ة.األملاني و اإلجنليزيةحنُن نتحدث   املهنية الصادرة من خارج أملانيا.  ضرورة اإلهتمام بالتاريخ و الثقافة و املشكالت اتمعية يف كال القارتني. أعضاُء اجلمعية أشخاٌص من  إىلتسعى اجلمعية للوصول إليه التنبيه  رشاد الثقايف و تتيح الفرصة للتالقي و لديها العدد الكبري من املشروعات اليت متكنت و قومياٍت متعددة و يعملون سويًة. تقدم اجلمعية اإل    أصول  الفارقة الذين يعيشون هنا"، مشروع "العطلة املدرسية لألطفال"،  إىلنوجه الدعوة  –بيتنا  إىلمن إجنازها بنجاح. على سبيل املثال مشروع:" يف دريسدن  ثقافاٍت خمتلفة يشغالِن احليّـَز األكرب من كافة العروض  إىلإن املوضوعان: تفكيك و إزالة املواقف العنصرية و متكني التواصل بني البشر الذين ينتمون   ما الذي نـُّقّدمُه:  أنا أسأل" و مشروع "أفريقيا اليوم"– .Mio dinowuzaمشروع " بساط الريح"، " مشروع عرض األفالم "  اللغات التالية: الرتكية، البلغارية،  إىل. يف حال دعت احلاجة أن نقوم بتنظيم شركاء لرتمجة األحاديث اإلجنليزيةة، الربتغالية و األملانيحنُن نتحدث   اليت تقوم مجعيتنا بتقدميها.   )Altenberger Straßeاحملّطة ( 10،  4الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   22:00و حىت الساعة    19:00من الساعة  مرة واحدة يف الشهر و ذلك يف أحد أيام السبت ساعات العمل:  www.zmo-jugend.de:  اإلنترنت      jugend@web.de-zmo: بريد إلكتروني 2899276-0351:      الهاتف    Dresden  ،Kipsdorfer Straße 100 01277:      العنوان   Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) : التسمية       . جمعية مسّجلةالعمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقية  لفرنسية.اإلسبانية اللغة السوحيلية و ا



منظمة مستقلة معرتف ا من هيئة رعاية الشباب. اهلدف الرئيسي لعملنا هو دعم الشباب من ذوي اخللفيات املهاجرة يف  حنن منظمة غري رحبية و من نكوُن نحن:   . العمل المشترك مع الشباب من أوربا الشرقيةمسّجلةالجمعية ال  ) Altenberger Straßeاحملّطة (  87،  85،  65 احلافالت:  رقم سهامهم يف تعزيز التفاهم بني الثقافات. عروضنا إنشجع  و –الثقايف، كما ندعم حفاظهم على رعاية ما أتوا به من ثقافة  جتماعي وندماج اإلجهدهم لإل ستشارات، شمل اإلتو  ةوالشبيبة يف مجعيتنا متنوع األطفالطفال وشبيبة السكان. برامج العمل مع ألكل  املهاجرين و مفتوحة على حد سواء للمهاجرات و بالتايل يشغل  ميس و ن تعاجل موضوعاً أمن املهم للنقاشات املسائية  من الشاي. و للبحث عن حلول للمشاكل املشرتكة أو الشخصية.. بصحبة  كأسٍ  و     لتبادل اخلربات،  تشغلهم، و) فرصة للتداول يف املوضوعات اليت  بالتناوب أو معاً  ( ذويهم هدف مشروعنا هو إعطاء الشباب من أصول مهاجرة و أمسيات للنقاش –" بصحبة  كأٍس من الشاي "   ما الذي نـُّقّدمُه: مناسبات منفردة. كذلك مشاريع و  ، وحمددةأخرى خمصصة ملوضوعات  برامج حرة و يف اموعات، والنشاط  و يشجعهم  ملئوه األلفةاألمر الذي باملشاركني يف جوٍ جيري الرتحيب  التمييز على الطاولة. و ما يطرح موضوع العنصرية و املشاركني. وغالباً  املشاركات و تعزيز  و    ، أنفسهمدف مبشروعنا أن تتاح الفرصة للمشاركني للتعبري عن  طرح ما يرونه من حلول. و دالء بأفكارهم واإل على مناقشة املوضوع و اإلجراءات لتحفيز  ة. ذا املشروع نشجع العديد من األفكار والتغلب على األحكام املسبق إىل مواردهم الشخصية، كما دف قدرام الوقائية و   ة والروسيةاألملانيحنن نتكلم  الواقع مشاركة يف عملية التكامل و اإلندماج. على تطبيق هذه األفكار يف ذويهم الشباب و


