
  آ	�زش �����
 

  ) �Akifraدۀ �دۀ ����ت ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز��ن (ا���ن ��تا���ن ��ت
�دۀ ��"  �و!�  (ا���ن ��ت �Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsenدۀ��ت �د�ر�ت و �� آدرس ا���ن ��ت 

  Prießnitzstraße 18   !��!% !�$!ن).
01099 Dresden  

 
  42645120-0351�)'ن: 

  info@akifra.org, silvia.zimmermann@moveit-festival.deا���ل:  
  www.akifra.org und www.moveit-festival.deا���ر�ت: 

   +�!�وک 
�   ھ�ی ���وره:!�,ت!/�0 �� �  16�� !�,ت  ���10� از !�,ت ���

 
Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße),  

 Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Görlitzer Straße, Nordbad)  
 

Akifra  - ن ��ت��	ن.ا�	دۀ ����� ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز�  
 

�رای د+�ع از ��وق  �2002دۀ ����  ا�دام �رای ��وق �ود��ن و ز��ن !�ز���% �2ر�� ا!ت �� در !�ل ا���ن ��ت -  Akifra  در��رۀ ��:
�!�زی آ�وزش، !�7ت و �و!�  �ود��ن و ز��ن در در!دن �6!�س �د. ھدف ا���ن ����ت از ا�دا��ت ا��"�ری در را!��ی ���4 ای ��طوف �� ھ�ی �و!����%ا�د. <�ر<وب �)% 2طز��ن و �ود���% ا!ت �� از �ظر ا����,% �ورد ��رو��ت وا�: �ده ھ� و راھ�ردھ�ی ا�ن ھ�ی ��)% در ا+ر��� ا!ت �� در +@��% ?�ر���ر�ز از ا�دهو �)�د�دت �� !�ز��نھ�"�ری و ار���ط �!���م  ھ��% در ����، ���زا��� و او$��دا �ورد ��ن ��C�ر �رود و �4�د��� �و�د. در ��ل ��@ر 0روژهھ� ����ت �ود، !طA آ$�ھ%!�ز��ن    ا�دازی �ده ا!ت.ھ��% �رای �0�ھ�و��ن راه����ت وا�: �ده ا!ت. در دا2ل ��ور آ�D�ن 0روژه

  و�ژۀ ��وق ��ر و �و!��» !MOVE IT«+!��وال +�)م    4���0�د ��:
� در ��ه �وا��ر +!��وال +�)م �و!�  !��!% �C�!»MOVE IT!« درThalia Kino Dresden %� ود. 0روژه ا�دا�% �ر$زار�
��د و ھ�ی +رھ�G% �ر�!�� ا!ت �� در !را!ر !�ل از �ظر !��!% ���ر�ت �%آ�وز�% در �4ت �و!�  !��!% و ���وارۀ +�)م دھد. د?د?  �� ا�ن ا!ت �� ���% د��Dوگ ,��ق �� �وزۀ ,�و�% در!دن، ھ�رھ�ی !�����% �ر�وط� را از !را!ر �4�ن ���ن �%    ای و �)% ����م.ھ�ی ��ط������  �4��ر !��ن در ا�ن �4ر و ھ�<��ن !�ز��ن�J2وص �� 

   ���م.ھ�ی آ�D��%، ا�G)�!% و �)K�ری ��Jت �%�� �� ز��ن 
 

  .�Ausländerrat Dresdenدۀ ا���ن ��ت
Heinrich-Zille-Straße 6  

01219 Dresden  
 

  �وزش !��!%)(آ 78021611-0176(روزھ�ی 0روژه),  344640970-0176�)'ن: 
  projekttage@auslaenderrat.deا���ل: 

  www.facebook.com/projekttagegrenzenueberwindenا���ر�ت:  



 
� Jورت �)'�% 12�� !�,ت  ���10� از !�,ت دو���� �� �0/   ھ�ی ���وره:!�,ت�  

 
Straßenbahnlinien 9, 13 und Buslinien 61, 63, 75, 85 (Haltestelle Wasaplatz),  

 
 ��  .��Ausländerrat Dresdenۀ ا���� 

 
���% ���+: ا+راد �4��ر در در!دن ا!ت. ھدف از ��ر ا�ن  �1990ده در !�ل �6!�س �Ausländerrat Dresdenدۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:

ا�D))% ا���ن ����ت از اد?�م +رھ�G%، ا����,% و !��!% �4��ران و ��و�ت ا!��7ل آ�4� ا!ت. د+�ر ا���ن، �ر�ز ��!ت ��ن )IBZواده ا��ن و 2�ن، �وا��ر �ود��% �رای ���ھ�ران و ھ�<��ن +@��وره �رای �4�ر�ز ��� M� ل��ت. ,7وه �ر ا�ن ) �!
�   در در!دن ا!ت. و �M �ود�!��نای ا���ن دارای دو د+�ر ��ط�

   4���0�دھ�ی ��: 
� �ر �رزھ�) «Grenzen überwinden«ھ�ی �"روزه 0روژه �(?)  

آ�وزان از 0روژۀ آ�وز�% ���وCً ���ل �M 0روژۀ �"روزۀ <4�ر!�,�� �رای �دارس و �ؤ!!�ت آ�وز�% ا!ت �� در آن دا�ش �و�د. د?د?  ا�ن 0روژه ا�ن ا!ت �� و �وا��ن �� ��ت آ�وزش �� �!�Pل �4��رت، آوار$% و �ژاد0ر!�% آ��� �% 8س �7
 �، �'"ر و ,�ل @د�ژاد0ر!�% و ����ض وادارد و �� آ�4� �رأت »?)�� �ر �رزھ�«�وا��ن ��@ر در ����  �4��ران آ�D�ن را � ط دو !�2ران �وان، ���4د و ھ�ی �"روزه �و!�ت ���د. ھر �دام از 0روژه���2د �� ����% �ر ����  �د�% در ا�ور ���ر ھ� و ھ�، ھ�راھ% ��ر$روهھ�، ��ر �� ر!���و ��زیھ�ی �����ل �ود. روش ��ر���!% آ�4� ���ل ��ر�ند�ده �ر$زار �%آ�وزش �ر$زار  Internationales Begegnungszentrumھ�ی ھ�ی �"روزه ���وCً در !�Dن�ده ا!ت. 0روژهھ�ی �د�ر�ت��ث

   آ��م.�و�د. در �وارد ��'رد �� �دارس و �ؤ!!�ت آ�وز�% �%�%
� �)�ت �ر�تھ� ��Jت �%ھ�ی آ�D��%، ا�G)�!% و د�Gر ز��ن�� �� ز��ن� �   ���د$�ن).���م (�!�

��د. �� و�ود �4�د  دن +���Dت �%در ز���  آ�وزش !��!% ھ�  !����ن در! �Ausländerrat Dresdenدۀ ا���ن ��ت  آ�وزش !��!%
Friedrich-Ebert-Stiftung  ه�ر در ��� M� رک�ورت ��J ��� �M �ر�M ���ل ا,���د و �!��ر ���!�� در ���ر 2ود دار�م. �

� در J2وص �و@و,�ت !��!% روز �ر$زار �%!(� M�%� را �0ش ��رد. 0س از �M ���م. در ا�ن �ورد �M !�2ران �)! ا�م. �وا��د در ��ث �ر�ت ���د. �د�ن �ر��ب �� +@��% �رای ���دل �ظر و ���@� ا���د �رده�% �@�ر ��ز �%!�2را�% ��د�� �و�د. �� 0ذ�رای ھ�  ھ�ی �2�)ف �ر$زار �%ھ�ی آ�وز�% در �"�ن��ور ا�ن �)!�ت �و@و,�ت !��!% �4��رت ا!ت. �7س �   ��د �� ا�ن �و@و,�ت ھ!��م!���4���ن ,�7
   ���م.ھ�ی ا�G)�!% و آ�D����J %ت �%�� �� ز��ن

 
  �دۀ ��"  �و!�  !��!% !�$!ن).(ا���ن ��ت �Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsenدۀا���ن ��ت

Kreuzstraße 7  
01067 Dresden  

 
  4923364-0351�)'ن: 

  4923360-0351+��س:  
  kontakt@einewelt-sachsen.deا���ل: 



-www.einewelt-sachsen.de, www.einewelt-sachsen.de/publikationen/bildungsmaterialmappeا���ر�ت: 
zur-ausstellung  

 
Straßenbahnlinie 1, 2, 4 (Haltestelle Altmarkt),  

 Straßenbahnlinie 8, 9, 11, 12 und Buslinien 62 (Haltestelle Prager Straße),  
 Straßenbahnlinie 1, 2, 4, 3, 7 ,12 und Buslinien 62, 75 (Haltestelle Pirnaischer Platz)  

 
���� ����� �����).(ا���� �� ��Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsenۀا���� ��� ��  ��ۀ ��

 
�$!ن) <�ری �دۀ ��"  �و!�  !��!% !(ا���ن ��ت �Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsenدۀا���ن ��ت  در��رۀ ��: 

$روه �و!�  !��!% و ����+رھ�G% +��ل ھ!��د. �� ,�وان �M <�ر !�ز���%، ��"   50!�ز���% ا!ت �� در ��ل ��@ر در آن 
� آن داده �ده ا!ت �رای ھ�ی ا��"�ری �و!�  !��!% در !�$!ن را در �ر �%���+: $روه� �$�رد. �� ,�وان ���ل از وزن !��!% � � �"ل� M���4� دی $�ری و�و � Mوژ�DوPود �را�ط ا�دEine-Welt-Arbeit M�) -ن�ده �%-�4�'�$!ن ا!�ر) در !�د. ��"  ���

ھ�ی �4��ر را در �وزۀ ھ�"�ر ��د �4��ران را در 0روژھ�ی ��ری اد?�م ��د و �J2وص $روه�و!�  !��!% �7ش �% �ر!��% و ده دارد: ���ق ��ر�رد آ�وز�%، اط7عای ����ت ����د. ��"  �و!�  !��!% در ا�ن <�ر<وب !� وظ�'� �ر ,4�و!� �� ,�وان ھ�ی ,�و�% اط7ع�4��رت و !��!ت �و!�� و !�ز���دھ% ا���ن و ھ�<��ن ��'را�سای دوDت 2ود�2��ر !�$!ن، آ�وزش در��رۀ �و@و,�ت 2د��ت در �را�ر ا,@��ش. �� Jورت ��ظم در��رۀ !��!ت �و!�� �ر!��% ��د. ھ�ز��ن ��"    ھ�ی 2ود!���ن �4��ری ,�ل ����د.ھ�ی ا��"�ری �و!�  !��!% !�$!ن و !�ز��ن�رای ار���ط ��ن $روه$�ھ% $ره
+�رغ از ر�V  - ���ت �را�ری دارد ���م �� در آن ھر �!% ��وق و ا�"���م، �� در �4��% ز�د$% �%2ود��ن را ��ر+% �%  »ا�دازھ�ی �د�د �ر روی �J�و�ر �د��%�د ا$ر... <�مزرد. <� �%-!'�د«�����G�ه   4���0�د ��: ای ا�م: ���و,�ا�ن آز�ون را �ر$زار �رده - �وا�د ھر ���% �0ذ�رد و �� ����د از ا�ن ا�ر ���ب ���م. 0و!ت، ����را�ن ھر �س �% D% �'ت �� درو����  ����� وھ� �� Jورت �'تای در ا2���ر دا���م، در ا�ن ���و,� ,"سھ� ��Jل ھ�"�ری �و!��از ,"س ھ� !ؤال ھ�ی ��'�وت رو �� روی ھم �رار داده �د�د و از رھGذران در!د�% و �ر��D% در �ورد ز�ر�و�س �� �رح ,"س��ش ای �� ھ�ی رھGذران �!�ت �� !��ر�وھ�ی �ر�وط� �ر روی �0/ ��ر 0�ر<�ھ� و وا��شزرد) ,"س-�رد�م. در �����G�ه �� (!'�د ���د و ا�"�ن ا�د���دن �� ���د$�ن در ذھ���ن ���% �%ای ���ھده� وا���ت ر!���ھ����ش $ذا��� �د. �� ,وض �ردن ��ش ���ر طول)، !�زۀ +وCدی (���"ل از �ش  1.20ای (ھر �دام �دود ھ�ی +�%: �0/ ��ر 0�ر<��ود. دادهھ�ی ��2ص ��4� �%�)��

��ر  �0.8�ر، ,�ق  �6�ر، طول �)%  2ار�'�ع �)%  ��)�) طرا�% �ده �رای ا�!��دن �� �"ل ��Pم در +@�ھ�ی دا2)%، 016��� و 
� �1.20�ر �� �0/ 0�ر<  ��ری (ھر �دام  3دار �� دا�ره. در ��Dت دا�ره: �طر �Jب ���طف، ���% ا�"�ن �ر0��ردن �� �"ل زاو�

  �ورو در ھ'��. 25طول) ھ�راه �� �7ب �رای آو�زان �ردن. ھز��  �را�� �ردن �� ھز��  ��ل و ��ل �دود 
 

  »Weiß-Schwarz«0و�� �واد آ�وز�% 
� Jورت �"��)% �رای �����G�ه !�2�� �د. 0و�� ���ل �واد آ�وزش در��رۀ �و@وع �وز�: ��ش� �ھ� در ھ�"�ری ا�ن 0و� �� �و@وع 0ردا2�� �ده ا!ت. �!��ر ���!ب �رای $روه�و!�� �ھ�ی ای ا!ت. در ��Dب �0/ روش ����)%، $�ھ% ��ز�Gو��� , �   ��د �� ��ر�A ا�ن �و@وع ھ!��د.�7���ر$�ھ% �

 
djo - دۀا���ن ��ت�Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsen.  

 Bautzner Straße 45  
01099 Dresden  

 
  79670750-0351�)'ن: 

  info@djo-sachsen.deا���ل: 
  ا���ر�ت:



 
� از !�,ت    ھ�ی ���وره:!�,ت��� �� �  15:30�� !�,ت  8:30دو���

 
Straßenbahnlinie 6 (Haltestelle Bautzner Straße / Rothenburger Straße),  

Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße)  
 

djo - ��  .��Deutsche Jugend in Europa Landesverband Sachsenۀا���� 
 

� اد?�م ����ت �%ا��Dت !�$!ن ا!ت. آ�4� در <�ر<وب ��ر ا����,% �وا��ن از ���ر�ت +رھ�G% �وا��ن �4��ر �� ,�وان ا�زار �����Gذاری ھو�ت +درا!�ون �وا��ن +��ل، ��Dرال د�و�رات، ?�ر�ذھ�% و +را�ز�% در !را!ر �وا��ن ارو0��% در آ�D�ن، +درا!�ون ا��D�% !�$!ن    در��رۀ ��: � M�� و %�D�د. +درا!�ون ا����djo  ل�6!�س � 2006در !�$!ن �ر در !��?�ر�4 �ر ���ن �4�د و �رای �وا�
ھ�ی داوط)���� ا!ت. ا�ن +درا!�ون ا�ن ا�ر را ��د و ھ�ز��ن ���% +���Dتآ�وزی و �و!�  +ردی ��4� �%ا�"����% �4ت �4�رت ھ�ی ��)% را $!�رش دھد �� از ھ�ی �وا��ن �4��ر و ا���نھ�ی �و�ود !�ز��نھدف 2ود �رار داده ا!ت ��  ��"  +���Dت ا+زا�% را �"% ��د و از $�ود$% ����+رھ�G% در !�$!ن ����ت ��د. +درا!�ون �� از ھر $و�� ھ� �4ره ��رد، ا�رات ھم0���!�ل ای از ��ر ھ� و �ژاد0ر!�% �2ش ,�دهداوری��د. از ���ن �ردا��ن و �)و$�ری از �0ش!��زی $روھ% �� �دت ا����د �%ا�!�ن � ����ن �������!ت و ھدف از ا�ن ��ر �� ر!����� �� %Gوع +رھ���ن �2�ن ا!ت.�ت ����   

ھ�ی +رھ�G% �� ���د. �P��ر، ورزش و ا���نھ�ی �2�)ف ا��"�ری ز��دی �� �"د�Gر ��7�ت �%ھ� و $روها���ن djoدر   4���0�دھ�ی ��:
ھ��% را �� �"د�Gر طرا�% ا�د. ھ�ز��ن �وا��ن ��)% و �4��ران �وان 0روژهھ�ی �4��ر در ھم آ��2��ھ�ی �وا��ن و $روه���G�ه ���د. در ا�ن را!�� �� ��Kول ��ر ر�د و �M ھ�ز�!�% ���رک �رای آ��ده !�$!ن ا���د �%$ذاھ����ن را �� ا�را �%���د، ا�ده�% ھ��% را در ا�D))% و ھ�<��ن ��ر اد?�م �رای �وا��ن ھ!��م. �� �رای و �و!ط �وا��ن 0روژها����,% و آ�وز�% ����+رھ�G% و ��ن ���م. %، د�و�را!%، �0�ھ�و�%، +رار و �0�ھ�د$% ا�را �%ار���ط �� آ�وزش +رھ�G% و �و@و,�ت ���ر�ت، @د�ت �� �ژاد0ر!�    ���م.آور�د ����ت �رده و طرا�% �%ھ�ی ھد+��دی �� �وا��ن �4��ر از ���رھ�ی �2�)ف را $رد ھم �%,7وه �ر آن 0روژه

 
  .�Internationale Gärten Dresdenدۀ ا���ن ��ت   ����% 0!�%:

Erlenstraße 9  
01097 Dresden  

 
  Gemeinschaftsgarten  �ؤ!!�: آدرس

Holbeinstraße Ecke Permoserstraße  
01307 Dresden  

 
  53907002-0151�)'ن: 

  internationale-gaerten-dresden@gmx.deا���ل: 
  www.gaerten-ohne-grenzen.orgا���ر�ت: 

 
   او��ت اداری ����% و�ود �دارد. ����ن و�ت ��7�ت ھر ز���% ��"ن ا!ت.�ن ا�+ %(J��Dت ��ن ��رس و ا���ر ا!ت. در رو�د ��ر �� ��غ ا����,% ا���ن در طول �ل !�ل در ���م روزھ� ��ز ا!ت. ز�   ھ�ی ���وره:!�,ت



Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Dürerstraße)  
 

��  .��Internationale Gärten Dresdenۀ ا���� 
 

���د �� �� Jورت +ردی �� $روھ% ��وه، !�زی و $ل 0رورش دھ�د، د �� �"د�Gر ��7�ت �%ھ�ی ا����,% ا�ن ا���ن ا+رادر ��غ  در��رۀ ��: �رھ�ی $و��$ون �� Jورت �را�ر و 2ود�2��ر در 0روژۀ ا!ت. �� و�ژه ا���ن در �ظر دارد �"��% ���د �� در آن ا+راد از ��ھ�ی +رھ�G% را !�ز���دھ% ���د �� �� �"د�Gر �راوده ���د و <�زھ��% از �"د�Gر ����وز�د. ��غ �� روی ھ�  ا+راد ��ز ��!ت ��ور $و��$ون ��  �20'ر از  80ھ�ی ھدف اJ)% �د �ظر ا���ن ا!ت. در ��ل ��@ر �و!�  ��غ ���ر�ت ���د. �0�ھ�و��ن $روه
   ���د.ا���ن ھ�"�ری �%

���د. ا�D))% �� �"د�Gر ��7�ت �%ھ�ی ��نھ�ی ��غروژهھ�ی +رھ�G% و ا����,% �2�)ف �� �ر�ت در 0ھ� و �"ل�ردم از �)�ت   4���0�د ��:  ���د. �ر�ت در ا�ن �ر���� �رای ,�وم آزاد ا!ت. �2�طب ا�ن ھ�ی ���: ا����,% از اد?�م، رواداری و ا��رام ����ت �%0روژه �   ھ� در در�  اول �4��ران و �� Jورت و�ژه �0�ھ�و��ن ھ!��د.�ر���
   ���م.آ�D�����%، +را�!� و ا�را��% ��Jت �%، +�ر!%، اردو، <��%، ژا�0%، ا!0�����%، ا�G)�!%، ��0��%، �ردی، �ر�%، ھ)�دی، <"%، ا����D��%، ھ�ی رو!%، ,ر�%�� �� ز��ن

 
  )�LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen (pokuBiدۀ ا���ن ��ت

Kraftwerk Mitte 32/ Trafohalle,  
01067 Dresden  

 
  1854090-01575�)'ن: 

  kontakt@pokubi-sachsen.deا���ل: 
  www.pokubi-sachsen.deا���ر�ت: 

 
  ،12�� !�,ت  10دو���� از !�,ت    ھ�ی ���وره:!�,ت

  18�� !�,ت  ���14� از !�,ت �0/ 
   ھر ز��ن از طر�ق ا���ل

Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Kongresszentrum),  
 Straßenbahnlinien 1, 2, 6, 10 (Haltestelle Bahnhof Mitte),  

 S-Bahnlinienen (Bahnhof Mitte)  
 

��  )��LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen (pokuBiۀ ا���� 
 

   ���م. ���� �M ا���ن �2ر�� ھ!��م و �� Jورت ��ظم !����رھ��% �ر$زار �%   در��رۀ ��:
   ھ�ی �4د�د���دۀ د�و�را!% در آ�D�ن و !�$!ن.0د�ده   ظ4ور �Pو��ز�!م و �ژاد0ر!�% و ھ�<��ن ھ�یدر��رۀ �"ل  ���مر!��% �%... اط7ع 



   ,داD�% ا����,%.���!��ت �%  ھ�ی ر+��ری ��+% رواداری و ھ�<��ن�رای ���2ت و ���Gذاری ��وه  ���2م... آ$�ھ% �%
   ادن �� ����  �4��ران +�رغ از ����ض.�"ل د   آزادی ,�ل �!��ل و  +رھ�V د�و�را��M،  ���م از... ����ت �%
   4���0�دھ�ی ��:

ا�D))% در��رۀ ھ�ی ارو0��% و ��ن�ژاد0ر!�% ����Gر ��Dت ,�دی ا����,% در آ�D�ن ا!ت: ������ت ���دد و �� روز، $زارش   »��ر�ز �ر �ژاد0ر!�% ... �ر2ورد �� ر+��ر �ژاد0ر!����«!����ر  ای �J�د+% دھ�د �� �ژاد0ر!�% در آ�D�ن 0د�ده4وری +درال آ�D�ن �� و@وح ���م ���ن �%و@��ت ا�ور ����� و ا����ع در �� ��د. در !����ر �� �G�ه ��طوف �� ھ�ی ���وع و ���Kر �روز �0دا �%��!ت، �)"� در ھ�  !طوح ھ�ز�!�% ا����,% در �"ل ھ�ی �2��ری ����� ا�ر$ذار ا!ت و ھ�  ا�!�ن�ژاد0ر!�% �� ,�وان �M !�!�م �0<�ده ا!ت �� در !طوح +ردی، +رھ�G% و ! دھ�م. �� �%��ر����% ��'% از �ژاد0ر!�% دار�د و 0س از آن ا�"���ت ,�)% ا�ن ����  ����% �ر �ژاد0ر!�% را �ورد ��ث �رار $�ر�م �� ھ��% در �ظر �%دھد. �� ا�ن !�!�م را از �G�ه ا�!�نھ�ی �2�)ف ��ت ���6ر �رار �%!��ن آن ا����ع را �� روش !���د. در ا�ن �ورد �ر روی  Forumtheater nach Augusto Boal�وان ا�دا��ت ���Gز�ن را �� ��J Mورت ا��2��% �%
   �ود �� �J2وص ��ش �د�% ��ر�ن �ود.���د$�ن �زر$!�ل ��ر �%ھ�ی ��ر�� �دۀ �ر�ت�و���ت

   ���م.و او�را��% ��Jت �% ھ�ی آ�D��%، ا�G)�!%، 0ر�K�D%، ا!0�����%، رو!%�� �� ز��ن 
ھ� <طور ���د �� ���!�د. ا�"�ر ا�ن ا�ر ��ر <�دان !2�% ��!ت. ا�� ورای �)���را �%» ھ��ل ھ��)ر«ھ�� J)�ب �"!�� و !7م   ھ� و �طور ��و�%ز�����0ش-�Pو��ز�!م !�و��ل د�و�رات �� ��Jت از ھ�ی <Gوارا و ��ر$زاران �زب ���و �� ���رتھ�ی !��زهھ� ر+��ر �رد؟ ��زی�Pو��زی $���د. �� ���د، در ��Dب را!�Gرا�% ا+راط% ����رف ��%��ن �� ���6دی د!ت �0دا ��%���د و �� ��)�K�ت �ژاد0ر!����!و!���D!م �% آور�د. ھ�ی ا�دPوDوژی �Pو��ز�!�% �� د!ت �%���د$�ن �G�ھ% ا���D% از و�ژ$%2واھ�م ا�ن ����ض آ�"�ر را �ل ���م. �ر�ت�% ھ�، ھ�ی �2�)ف (+�)م�دن، �!P)  ا����,% و ?�ره و �� ��M ر!���ھ�ی ,��% ��)�K�ت �Pو��ز�!�% (ا����د از �4��%�� ��M ���ل دھ�م. �� �� �")% ا����دی �را�ط �و!��%، ������، ���دھ�، ر�وز)) و �� Jورت ��روح 0د�دۀ �Pو��ز�!م را �ورد ��ث �رار �%

� ا�"���ت �دا2)� را �@�ون» �د�د«ھ�ی �و+��ت ��زی��Dل0ردازی �%و ا�ا�ن ��ظور �� �ای را �طرح ھ�ی �وردی ��ط�����م. �    ���م.ھ�ی �و<M آ�4� را �رر!% �%���م و در ��Dب $روه�%
   ���م.ھ�ی آ�D��% و ا���J %!�(Gت �%�� �� ز��ن 
 »Deutschland als Migrationsgesellschaft»  ��(آ�D�ن ����� �  ایا�دازھ��% �رای ا�دام �ر+�<�م - ای �4��ر) ����

ھ� ھ� و ز��ن����ھ�ی ز�د$%، ز�د$%ھ�ی �2�)ف در آ�D�ن ا!ت: !�4�M��رت ����Gر و ,��ل ���Kر وا���ت ا����,% �� روش %� �ھ�ی �د�د ���ل �روز �4%+ھ� و �4�نآور�د و �� 2ود+�4%�و�د، �Jورات �� از ��Dت ,�دی را �� �ر�ت در �%0ذ�ر+� �و�د. ز�د$% در �M ����  ,داD�% و طرد �M ��ر د�Gر �طرح �%دھ�د. �!�Pل ��)ق و ��G��G%، ��وۀ ر+��ر �� �'�وت، �%�% ���ن درک �رد ھ�ی �4��رت را �� و�ود �0<�د$%�وان 0د�دهای دارد؟ <Gو�� �%�4��ر <� �0��دھ��% �رای ا�دام ا����,% و �ر+ ھ�ی �د�د آ�D�ن �� �")% ����!ب �ورد �و�� �وان �"ل 2�ص ����  �4��ر را در ا��Dت,�ل �� �!�ب آورد؟ <Gو�� �%و در  0ردازی ا����,% �@�ون-ھ�ی �ر2ورد �� �4��رت را در آ�D�ن از �ظر ��ر�0Zردازد، �"لھ� �%�رار داد؟ !����ر �� ا�ن !ؤال دھد. در ار���ط �� $زارش ��ر���ت و $ذاری را �ورد ��ث �رار �%0ر�درت �'�وت��د و �ظم ���م �ر ��)ق و !�2��رھ�ی �% ��ور را �رای �� -���م �� �4��Gری در �راوده �� 0)ورا�D!م �4��رتھ�ی ,�)%، �ر روی اJول را�ط� و ,�)% ��ر �%���ل    !�ز�د.��"ن �%
   ���م.و او�را��% ��Jت �%ھ�ی آ�D��%، ا�G)�!%، 0ر�K�D%، ا!0�����%، رو!% �� �� ز��ن 



 
  .�Sächsischer Flüchtlingsratدۀ ا���ن ��ت

Dammweg 5  
01097 Dresden  

 
  0351-33225235 :�)'ن

  pr@sfrev.deا���ل: 
  www.saechsischer-fluechtlingsrat.deا���ر�ت: 

 
� از !�,ت   ز��ن ���وره:��� �� �  15�� !�,ت  9دو���

 
Straßenbahnlinien 7, 8 (Haltestelle Louisenstraße),  

 Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Bischofsplatz)  
 

��  .��Sächsischer Flüchtlingsratۀ ا���� 
 

در ا�ور �'�ظت از ا+راد �0�ھ�و و �را�ط �!"ن ���ول در  1991از !�ل  �Sächsischer Flüchtlingsratدۀ ا���ن ��ت  در��رۀ ��:
��د و ���رل ,�و�% را �ر ا�رای ���ون رو�د �0�ھ�د$% ��د. ا�ن ا���ن از ���+: ��روع �0�ھ�و��ن د+�ع �%!�$!ن ���ر�ت �%    ��د.و ���ون �زا��ی ��روع �0�ھ�و��ن در ا��Dت !�$!ن ا,��ل �%

� �%ھ��% �رای ا���نآ�وزش �Sächsischer Flüchtlingsratدۀ ا���ن ��ت  و�%��ر در �وزۀ ,� -  4���0�د ��:Pارا �دھ�ر �4G، �دارس و د��ھ% �ردم ھ�آ$ ��د ��
ھ� را از ���ن �ردارد و ھ�دD% �� �0�ھ�و��ن را ��ر�M ��د. در ا�ن داوریرا در��رۀ �و@وع �0�ھ�د$% و آوار$% ��C ��رد، �0ش    �راھ% �دد��ران داوط)�% ا!ت �� در �وزۀ �0�ھ�د$% +���Dت دار�د.J2وص ��ر�ز و�ژه �ر ھ

   ���م.ھ�ی ا�G)�!% و آ�D����J %ت �%�� �� ز��ن
 

  .�Sächsischer Flüchtlingsratدۀ ا���ن ��ت
Dammweg 4  

01097 Dresden  
 

  33285471-0351�)'ن: 
  coester@sfrev.de, bledau@sfrev.deا���ل: 

  www.saechsischer-fluechtlingsrat.deا���ر�ت: 
 

Straßenbahnlinien 7, 8 (Haltestelle Louisenstraße),  
 Straßenbahnlinie 13 (Haltestelle Bischofsplatz)  

 
��  .��Sächsischer Flüchtlingsratۀ ا���� 

 
  در��رۀ ��:



در ا�ور �'�ظت از ا+راد �0�ھ�و و �را�ط �!"ن ���ول در  1991از !�ل  �Sächsischer Flüchtlingsratدۀ ا���ن ��ت
��د و ���رل ,�و�% را �ر ا�رای ���ون رو�د �0�ھ�د$% ��د. ا�ن ا���ن از ���+: ��روع �0�ھ�و��ن د+�ع �%!�$!ن ���ر�ت �%    ��د.و ���ون �زا��ی ��روع �0�ھ�و��ن در ا��Dت !�$!ن ا,��ل �%

  ا+راد �ؤ�ر!�$!ن /  ��IQ"    4���0�د ��:
  دھ�م.!�$!ن +��Cن ا�ور �0�ھ�و��ن را در ار���ط �� ا�"���ت اد?�م �و+ق در ��زار ��ر آ�وزش �% IQدر <�ر<وب ��"  

ھ�ی ��و�% و رو�دھ�ی �� ر!��ت ���2�ن �دارک �K)% �0�ھ�و��ن در �ر�ز �و�� �رار و�وه آ�وز�% ����+رھ�G%، �وآوری     دارد.
� ز��ن� ��%!�(Gی ا��ت �% ھ��J %���Dم.و آ���   

 
  )�Afropaدۀ (ارو0� (ا���ن ��ت -�دۀ �'�ھم ��ن آ+ر��� ا���ن ��ت

 Martin-Luther-Straße 21  
01099 Dresden  

 
  38803427-0176�)'ن: 

  verein@afropa.orgا���ل:  
  www.afropa.orgا���ر�ت: 

 
   ھ�ی ��ر اداری ��: �� ����ن و�ت ��)% و ا���ل �� �)'ن!�,ت   ھ�ی ���وره:!�,ت 

Straßenbahnlinie 11, 6, 13 (Haltestelle Bautzner/Rothenburger Straße),  
 Straßenbahnlinie 11 (Haltestelle Pulsnitzer Straße)  

 
 ��  )��Afropaۀ (ارو)� (ا���� �� -��ۀ �'�ھ% $�� آ#"! � ا���� 

 
ارو0� ����ن $ذا���د. ھدف  -ھ� ا����% را �� ��ظور �'�ھم ��ن آ+ر��� ھ�ی !��ن در!دن و آ�D��%�ر2% از آ+ر����% 2003در !�ل    ��: در��رۀ

�رت ���رک +���Dت �%ھ�ی �2�)ف �� Jو����0�از ا�ن ا���ن �را�2�G�ن ,�7ق ا+راد �!�ت �� ��ر�Z، +رھ�V و �!�Pل ا����,%  دو ��ره ا!ت. در ا�ن ا���ن ا+رادی �� Pون ���د. ا�ن ا���ن ارا�� ��ا!ت و  %G+رھ��ت ����وره و ��7�دھ�دۀ �� ھ�ی آ+ر����% - در 2��  در!دن «ھ� ��م �رد: �وان از ا�ن 0روژهھ�ی ���ددی را �� �و+��ت ا�را �رده ا!ت. �رای ���ل �%0روژه   ».آ+ر��� ا�روز«و » 0ر!م.�ن �%« - . Mio dinowuza«�)م و 0روژۀ +» ���D<  0ر�ده«، »���د!��ن در!دن د,وت �%
 

ھ�ی +رھ�4G�ی �2�)ف �و@وع ��وری ھ�  ھ�ی �ژاد0ر!���� و ��"ن !�2�ن را�ط� ��ن ا�!�ناز ���ن �ردا��ن �Gرش   4���0�د ��:  �   ھ�ی ا���ن ا!ت.�ر���
ھ�ی �رک، �وان ھ���Jت��م. ��� �ر در2وا!ت �%�ھ�ی آ�D��%، 0ر�K�D% (ز��ن ��دری) و ا���J %!�(Gت �%�� �� ز��ن     �)K�ری، ا!0�����%، !وا��)% و +را�!وی را ��ز �رای �ر�ت در �)!� !�ز���دھ% �رد.

 
  )�ZMO-Jugendدۀ (ا���ن ��ت �Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugendدۀ ا���ن ��ت

Kipsdorfer Straße 100  



01277 Dresden  
 

  2899276-0351�)'ن: 
  zmo-jugend@web.deا���ل: 

  www.zmo-jugend.deا���ر�ت: 
 

  22�� !�,ت  M�19 ��ر در ��ه ���� !�,ت    ھ�ی ���وره:!�,ت
 

 Straßenbahnlinien 4, 10 (Haltestelle Altenberger Straße), Buslinien 65, 85, 87 (Haltestelle 
Altenberger Straße)  

 
 ��  )��ZMO-Jugendۀ (ا���� �� ��Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugendۀ ا���� 

 
� �ZMO-Jugendدۀ ا���ن ��ت   در��رۀ ��:Pو ارا ����ده �!��ل �دد��ری �وا��ن ا!ت. ھدف اJ)% ��ر �� ���ل ا�ن ا�ر �M ا���ن �2ر�

ھ�ی �� 0رورش دارا�% ا!ت �� از ا+راد �وان �4��ر در طول �دت اد?�م ا����,% و +رھ�G% ����ت ���م و آ�4� را �!�ت � �ود��ن و �و�وا��ن آ�D��% آزاد +رھ�G% و �'�ھم ����+رھ�G% ��و�ق ���م. �ر�ت در دوره��Dران و ا��رای �4� �دی ��ی 4���0�ر $روھ%، دورهھ�وره، ��ل ����وع �وده و ���ر ��ن �!��ن و �و�وا��ود�� �ط ����در ار �ر ا���ن ��ی ,�و�% و ا!ت. ��ھ    ھ�ی ��'رد ا!ت.ھ� و �ر$زاری �7سژه2�ص، 0رو
  ھ�ی ��ث�ب - (<�ی در �M ا!�"�ن)  «Auf eine Tasse Tee«   4���0�د ��:

��ن (�� Jورت ���رک �� �و��%) ھدف از 0روژۀ �� ��4�!�2�ن +@��% �� ھ�راه Jرف <�ی �رای �وا��ن �4��ر���ر و واDد�ن ھ�ی ��ث ا�ن ا!ت و �!�Pل ا����,% �� �J2% را �ل ���د. �"�  �4م �رای �ب ��ن را �� ھم ���دل ���دا!ت �� �!�Pل و ���رب � �ر�ت� �� �� �و@و,% �ورد ��ث �رار $�رد �(P!� طرح ����د$�ن �ر�وط و �ر��ط ���د. ا?)ب �!�Pل �ژاد0ر!�% و ����ض � �و�د �� در��رۀ �و@و,�ت � ��و�ق �%�ود و آ����4د$�ن در �M +@�ی ���J% ا!����ل �%$�رد. از �ر�ت��ور ��ث �رار �% ���د$�ن +راھم ھ� �طرح ���د. در ,�ن ��ل �� �Jد دار�م �� 0روژه ���D% �رای �ر�ت�لھ�ی 2ود را �رای راه��ث ���د و ا�ده �ن 0روژه از ھ� را از ���ن �ردار�د. �� اداوریآور�م �� 2ود را ���ن ���د، ,وا�ل �����% و ����: �J2% را ��و�ت ���د و �0ش $ذار�م و در +را��د ���م و !0س ھ�G% را �� ا�را �%�2�% �� �وا��ن و واDد�ن ����ت �%ھ�ی ���دد �رای ا�دا��ت و ا��Gزها�ده    ���م.اد?�م د�2ل �%
   ���م.ھ�ی آ�D��% و رو!% ��Jت �%�� �� ز��ن


