
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:  الجمعية المسّجلة: مجلس شؤون األجانب في دريسدن    12:00و الـــ  10:00أيام اإلثنني بني الـــ   :أوقات العمل  www.auslaenderrat-dresden.de :     اإلنترنت   familien@auslaenderrat.de: بريد إلكتروني 96970696-0176 ,3070969-0351:        هاتف  Elisenstraße 35, 01307 Dresden:        العنوان  Ausländerrat Dresden e. V.     Interkultureller Frauentreff   ملتقى السّيدات من الثقافات المختلفة -المركز الخارجي في اليوهانشتاد  جمعية مسّجلة مجلس شؤون األجانب في دريسدن.  Politik und Gesellschaft                                                      السياسة و المجتمع ين بأوجهه اإلجتماعية و الثقافية و السياسية كما و دُف نشاطاتنا لتقوية تعزيز و متكني إندماج املهاجرات و املهاجر  إىلدف النشاطات اليت نقوُم ا  ) حمطًة لتقدمي املشورة للمهاجرات و املهاجرين و كذلك األمر يؤ اجلمعية حيزًا مكانياً IBZمتثيل هؤالء. توفر إدارة اجلمعية و مركز التالقي الدويل ( و            من األصول أن أصبح اليوم مركزاً آمناً للتالقي للسيدات املهتمات بالعمل اتمعي  إىلهذا امللتقى من لقاء للنساء املسلمات لتبادل احلديث و ذلك على أثر جرمية القتل ذات الدافع العنصري و اليت أودت حبياة املسلمة مروى الشربيين. و تطور  2009مت تأسيس ملتقى السيدات هذا يف العام   ملتقى السّيدات  ما الذي نـُّقّدمُه:    هذا كله متتلك اجلمعية مقرين إضافيني و روضة أطفال يف دريسدن. إىلعني و األسر. إضافًة ألطفال و اليافا إىل املوجهةإلجناز األعمال  مهاجرة اإلنتماءات املختلفة و ذلك على مستوى مدينة دريسدن. اهلدف الذي ينشد امللتقى الوصول إليه هو أن تتمكن السيدات سواء كن من أصوٍل  ذا معناه أن حتضى النساء حبياة مؤمنة من أو مل يكن كذلك من العيش وفقاً للمعايري اليت يضعنها بأنفسهن و أن حتمل أيامهم معًىن يرضني هن عنه. ه املنشآت الثقافية،  و بيطبيعة احلال  إىلحنُن نقوُم يتقدمي الكثري من العروض ذات الصفة اإلبداعية: الطيخ اجلماعي، الرحالت املشرتكة، تنظيم الزيارات   الناحية اإلقتصادية و أن حيصلن على الدعم عندما يقمن بإطالق إمكانيان. الل هذه ة جوالت احلديث حول املواضيع اليت م السّيدات سواء كانت سياسيًة أو جمتمعيًة أو أية مواضيع أخرى تشكُل إهتماماً للسيدات. من خإقام ات رقض خاصة العروض اإلضافية اليت نقوم حنُن بتقدميها للسّيدات هي: دورات تعّلم قيادة الدراجات اهلوائية، تعلم السباحة و كذلك األمر نقدم أمسي  ع املشرتكة.الفعاليات تتمكن السيدات من تبادل األفكار و اخلربات و بالتايل يتمكن من تقوية بعضهن البعض و قد يستطعن تطوير و إطالق املشاري   من نكوُن نحُن:  nawazra02@gmail.com: بريد إلكتروني 54394983-0176 :       هاتف  Ahmadiyya Muslim Jamaat Gemeinde Dresden التسمية      :  رعية الجماعة األحمدية اإلسالمية في دريسدن  لغاٍت إضافية.  إىلو ميكننا عندما تقتضي احلاجة و بالعمل مع شركلء آخرين تأمني مرتمجاٍت و مرتمجني ينقلون األحاديث  اإلجنليزيةة، الروسية، األملانيحنُن نتحدث   للسيدات و ذلك عدة مرات يف السنة.



شخص من املنتمني  250. يف عموم مقاطعة ساكسونيا يعيش حالياً حوايل  1992لقد مت تأسيُس متثيٍل للجماعة اإلسالمية األمحدية يف أملانيا يف العام  و انشقت        احلركاة اإلصالحية اليت انطلقت يف القرن التاسع عشر  إىلهذا املعتقد اإلسالمي. يرجُع تاريخ  ظهور و تأسيس هذا املــــُعتقد إستناداً  إىل كرب من هؤالء تقد القسم األشخص من أتباع هذا املع 40000هذه العقيدة و اجلماعة اليت آمنت ا من التيار اإلسالمي العارم. يعيش يف أملانيا حوايل  انب أبناء اجلماعة ناصحني و ج إىلإن مقر اجلماعة هو البيت الذي ميارس فيه املسلمون معتقدام و شعائرهم الدينية. كما و حناول حنُن دوماً أن نقف   ما الذي نـُّقّدمُه:  اجلمعيات اإلسالمية النشطة يف مجهورية أملانيا اإلحتادية.  مهم باكستانيون و تعد هذه اجلماعة من أقد سهام بدوٍر فاعل يف للمسلمات و املسلمني يتسّىن هلم فيه ممارسة شعائرهم الدينية و ذلك أينما وجدوا يف أملانيا هذا من جهة و من اجلهة األخرى اإلة. إن اهلدف اليت تسعى مجعيتنا للوصوِل إليه يتجسد يف توفري مكاٍن األملانيمجعيًة لرعاياه على كامل اجلغرافية  896يضم اإلحتاد اإلسالمي الرتكي   من نكوُن نحُن: رعية اإلتحاد اإلسالمي التركي في دريسدن سّجلةمُ الجمعية ال  )Pennricher Straßeاحملّطة ( 12، 2الرتام رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  65391711-0351  : فاكس 65391710 0351  : هاتف  Hühndorfer Straße 14, 01157 Dresden : العنوان .DITIB Türkisch Islamische Gemeinde zu Dresden e. V التسمية: جمعية مسّجلةرعية اإلتحاد اإلسالمي التركي في دريسدن.   ة.األملاني، و على التوازي يتم التدري على استخدام اللغة اإلندماجداعمني ملسألة  وار و التعاون مع كافة املنّظمات ذات نفٍع عام كَل ما من شأنه أن يساعد على التعايش مع اآلخرين و يعزز حسن التعاطي معهم و ذلك بواسطة احلية. عالوًة على ذلك ينخرط األحتاُد بكامل منظماته و بشكٍل فّعال يف الشأن اتمعي. و ذلك كوننا و بشكٍل مستمر نقّدم كمنظمات اإلندماجالعملية  املتعلقة بالتعليم،  إن مقر اجلمعية هو البيت الذي ميارس فيه املسلمون معتقدام و شعائرهم الدينية. عالوة على ذلك نقوم بتوفري الدعم لكثٍري من العروض  ما الذي نـُّقّدمُه:  اتمعية الفاعلة و املؤسسات الدينية األخرى و ذلك بإنفتاٍح كامل.  الشباب و املسنني. أبوابنا مفتوحٌة ليس فقط أمام  إىلي املوجه اإلندماجالرياضة  و الثقافة. حنن ننخرُط يف النشاطات اليت تستهدف جماالت العمل    من نكوُن نحُن: مركز الترحيب@جامعة دريسدن للعلوم التقنية   –فكرة دريسدن   )Bernhardstraßeاحملّطة ( 333احلافلة رقم   )Chemnitzer Straßeاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Südvorstadtاحملّطة (  8الرتام رقم   )Nürnberger Platzاحملّطة (  3الرتام رقم    العاّمة:الوصول إلينا بوسائط النقل   أوقات العمل: حسب اإلتفاق  welcome.center@tu-dresden.de :البريد اإللكتروني  46334009-0351 :           هاتف  Nürnberger Straße 31 a, 01187 Dresden :         العنوان    DRESDEN-concept Welcome Center @ TU Dresden :   التسمية        مركز الترحيب@جامعة دريسدن للعلوم التقنية   –فكرة دريسدن  املسلمني األتراك أو ممن هم من أصول تركية أو املسلمني بشكٍل عام أبوابنا مفتوحٌة جلميع البشر.



 الرابطة من  الظروف املناسبة للمشتغلني بالبحث العلمي يف دريسدن و ذلك حبيث تكون هذه الظروف ملموسة و حمسوسة. على وجه اخلصوص تسعىدف الرابطة لتوفري فكرة دريسدن عبارة عن رابطة جتمع جامعة دريسدن للعلوم التقنية مع الكثري من الشركاء األقوياء من املشتغلني بالعلوم و الثقافة و و      ة دريسدن يتم توفري و تعزيز الكثري من العروض كدورات اللغة مثالً دف تسهيل عملية إندماج اخلرباء و املختصني و كذلك أفراد أسرهم يف مدين  ما الذي نـُّقّدمُه:  احلالة اليت جتذب فيها دريسدن العلماء من كافة أرجاء العامل. إىلو يقومون بعد ذلك بتطوير إسرتاتيجٍة مشرتكة تطمُح للوصول بدريسدن   شأا جعل دريسدن يف مكان ريادي عاملياً. الُبىن التحتية و منظومات اإلدارة. يقون الشركاء بتنسيق إسرتاتيجيام العلمية و حيددون ااالت اليت من أن يظهر كافة الشركاء التآزر فيما بينهم و ذلك يف ااالت التالية: البحث العلمي، التأهيل العلمي، تطوير  إىلخالل العمل املشرتك بني كافة الشركنء  شخاص، إن مجعية دريسدن للجميع املُسّجلة هي اجلمعية اليت تقوم بتنفيذ النشاطات اليت تنظمها شبكة دريسدن للجميع. تنحصُر مهمتنا بتشبيك األ  من نكوُن نحُن: الجمعية الُمسّجلة: دريسدن للجميع.   )Chemnitzer Straßeاحملّطة ( 62احلافلة رقم   )Südvorstadtاحملّطة (  8الرتام رقم   )Bautzner/Rothenburger Straßeاحملّطة (  13، 11، 6الرتام رقم    الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  12:00حىت الساعة الـــ  10:00أيام اخلميس من الساعة الــــ   18:00حىت الساعة الـــ  16:00أيام الثالثاء  من الساعة الــــ   أوقات العمل:   www.dresdenfueralle.de:    اإلنترنت      info@dresdenfueralle.de :البريد اإللكتروني  32015664 -0351 :          هاتف  Bautzner Straße 22 HH,  01099 Dresden :        العنوان   .Dresden für Alle e. V :  التسمية        دريسدن للجميع. جمعية ُمسّجلة يف الفّعاليات املتنوعة.يساعدون األشخاص املذكورين كي يتمكنوا من املشاركة و العروض املتعلقة بالتشبيك مع املنظمات األخرى كما أنه و من املمكن حتديد مرافقني من مدينة دريسدن كذلك األمر الكثري من الفّعاليات الثقافية  الف و إليه اجلمعية هو الوصول بدريسدن حبيث يكون التفاعل املتعدد اجلوانب بني السكان يف دريسدن على أمثل شكل. و يف هذا السياق فإن اإلختداً. ما تصبو اجلمعيات و املنّظمات و اليت ُتسخُر جهودها من أجل إرساء الدميقراطية و تشكيل جمتمٍع حيتوي مجيع الساكنني يف دريسدن و ال يقصي أح امة للمشاركة يف تؤثر على حياته صياغًة و تطبيقاً و حبيث ال تتعرض حريات اآلخرين للتجاوز. ما نقوُم حنُن بتقدميه هو تشبيٌك تواصلي، و اجلهوزية الته يف املسؤولية عن القرارات اليت التنوع بني السكان يعتُرب أمراً غايًة يف األمهية عندما يقوم بدوره الصحيح كعنصر قوة للمجتمع و عندما يأخذ الكُل دور  " دريسدن للجميعاملشروعات املندرجة حتت الشعار"نتعامل بغاية اإلنفتاح مع كافة املشاريع اجلديدة. كُل األعضاء املمثلون يف الشبكة يستطيعون تنفيذ   ما الذي نـُّقّدمُه:    .   إمكانيات الُبىن التحتية و اخلدمات املتوفرة و هذا ينطبُق أيضاً على النشاطات املشرتكة  "Dresden Plauen Miteinander                     Bürgerbüro „Südpol : التسمية         بالوين مع بعضنا البعض -دريسدن   /dresdenfueralle.de/Thema/projekteعلى الرابط التايل ميكنكم التعّرف على املشاريع اليت هي قيد اإلجناز يف الوقت الراهن:   و يف هذا املنحى تتوارد دوماً املشاريُع اجلديدة و اليت نكون حنُن دوماص جاهزين ملساندا.



هم يف حي ء" تساند الالجئني الذين ّمت إيوا Dresden Plauen Miteinander بالوين مع بعضنا البعض "  -شبكة العمل هذه دريسدن   من نكوُن نحُن: بالوين مع بعضنا البعض -دريسدن   )Chemnitzer Straßeاحملّطة ( 62احلافلة رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  حسب اإلتفاق  أوقات العمل:   www.netzwerk-dpm.de:    اإلنترنت      Netzwerk.DD.Plauen@gmail.com :البريد اإللكتروني  32015664 -0351 :          هاتف  Nürnberger Straße 4, 01187 Dresden :        العنوان   الكثري  إىلًة بالوين يف مدينة دريسدن. يف إطار هذه الشبكة ينخرط الكثري من اجلمعيات، الروابط، ممثليات رعية الكنائس، املنظمات و املبادرات إضاف جانب ذلك تعمل  إىلاملساعدة من قبل الشعب كما و تقوم الشبكة بنشر املعلومات حول كل ما يتعلق بالالجئني و املوضوعات اليت تدور حول اللجوء. " بالتنسيق لتنفيذ العروض املتنوعة و املهادفة لتقدمي  Dresden Plauen Miteinander ع بعضنا البعض " بالوين م  -تقوم شبكة دريسدن   ما الذي نـُّقّدمُه:  الكثري من األشخاص كأفراد ممن يعيشون يف هذا القسم من املدينة. و الكثري من الدوائر احلكومية اليت هلا صلة  األملاينستوى مع: إدارة املدينة، جامعة دريسدن للعلوم التقنية، الصليب األمحر الشبكة و  بتنسيق على أعلى م   ذا الشأن و من هنا فإن الشبكة تقوم بتعزيز العروض التالية:
 ملانيةدورات اللغة األ •
 الفّعاليات و النشاطات •
 و املهتمنيالتأهيل السياسي لالجئني، املتطوعني  •
 Schleiermacherstraßeجمموعة اهلمل اليت مقرها  •
 املرافقة عرب حمطات اليوم املعاش •
  )Uhlandstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم   ) Lennéplatzاحملّطة (  13الرتام  رقم   ) Gret-Palucca-Straßeاحملّطة (  11و رقم   10و  رقم     9رقم   الرتام   )Dresden Hauptbahnhofاحملّطة (  S2و   S1القطار   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   16:00و حىت الساعة    8:00اجلمعة و ذلك من الساعة الـــ   حىتاإلثنني و  من  (خدمة تقدمي الرعاية لألطفال) 13:00حىت الساعة و  8:00أيام األربعاء من الساعة   ل:مالتواصل معنا و ساعات الع  www.frauenfoerderwerk.deاإلنترنت     :   post@frauenfoerderwerk.de: بريد إلكتروني  2026916-0351:       فاكس   2026926-0351 ,2026910-0351:        هاتف  Strehlener Straße 12-14, 01069 Dresden العنوان       : .Frauenförderwerk Dresden e. V التسمية      : تمكين عمل السيدات. جمعية مسّجلة العروض املوّجهة لألطفال و اليافعني •



املهين للنساء. الدافع الذي يقف خلف نشاطاتنا هو العمل على  إهتمامنا و هدفنا هو املسامهة يف حتسني الوضع االجتماعي و على وجه التحديد الوضع  من نكوُن نحن: الجمعية المسّجلة: تمكين عمل السيدات  )Lennéplatzاحملّطة ( 75احلافلة رقم  تدفع تعويضات  وعات حمددة ، وتنظم إجتماعات شهرية لبحث موض تقدم توجيهات متخصصة و تفاق على نوعية اخلدمة ، وتقوم اجلمعية بتحديد اإل   للمربيات     العروض المخصصة  عقد الرعاية).برام إل وٌط مسبقةشر   توجد(ال األطفالمن قبل ناشطات متطوعات ملدة عشرين ساعة يف الشهر. املشاركة يف جمموعة دعم رعاية  األطفالتوقيع عقد لرعاية    للعائالت العروض المخصصة  لألمهات املعيالت لوحدهن (بدون رفيق حياة). هي خدمة موجهة غالباً  بكل احلب لعدد من الساعات، و و     حضانتهم بشكل مسؤول  و األطفالبالعناية ب  مزاولة املهنة  تقوم جمموعة من الناشطات، على أساٍس تطوعي دف تسهيل اجلمع بني العائلة  و  خدمة تقديم الرعاية لألطفال  ما الذي نـُّقّدمُه:  تعزيز املساواة و تكافؤ الفرص  للنساء والفتيات يف جمتمعنا. قبِل مرافقني طار املسامهة الطوعية للمواطنني من إعاماً ) مساعدة لقضاء اإلحتياجات اليومية يف   65يتلقى املهاجرون واملهاجرات  املسنون (من سن    المهاجرات و المهاجرونيقدمون الدعم للمسنين  تضمن التأمني ضد احلوادث.  ز وــُــــنجعن العمل امل مالية   يقدم مرافقونا اليوميون للمتقاعدات واملتقاعدين املساعدات التالية: من أصوٍل مهاجرة أيضاً. و
 يف نظام رعاية املسنني  نعين بذلك سد الثغرات املوجودة حالياً  حتياجات اليومية املعتادة، وإجناز اإل •
 شرتاك يف احلياة اإلجتماعية،حتسني اإل •
 مع اجلريان  كالتسوق املشرتك،املساعدة املتبادلة  •
 املرافقة أثناء مراجعة األطباء والدوائر وحضور الفعاليات املتعلقة باملسنني، •
 التمّشي والرتويح املشرتك، •
 أدخل في ملتقى التالقي   غـوربيتز الدولية  )Merianplatzاحملّطة (  7،  2الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  و ذلك يف صالة الكنيسة  18:00أيام الثالثاء  الساعة   أوقات العمل:   www.gorbitz-international.de:    اإلنترنت      info@gorbitz-international.de :البريد اإللكتروني  4112141-0351 :          هاتف  Leutewitzer Ring 75, 01169 Dresden :        العنوان   Evangelisch-Lutherische Philippus-Kirchgemeinde Dresden-Gorbitz                    Gorbitz International : التسمية         غـوربيتز الدولية  غـوربيتز –رعية كنيسة فيليببوس اإلنجيلية اللوثرية في دريسدن  الروسية ة واألملانيأننا نتحدث   الفعاليات والثقافية. إىلاملرافقة  •



يتز. يعرتف حنن عبارة عن شبكة  مفتوحة للنسوة و الرجال، ممثلي اجلمعيات و الرعّيات الكنسية، املنظمات و الشركات و كافة الشركاء من منطقة غورب  من نكوُن نحُن: اليت متت صياغتها يف ميثاق منّظمة األمم املتحدة كما و يضع  مجيُع أعضاء شبكة غوربيتز الدولية بالئحة حقوق اإلنسان اليت أقرا الشرعُة الدولية و أو معتقدهم  يف احلقوق و الواجبات بغض النظر عن منبتهم القومي، أو جنسهم أو إنتمائهم الطبقي، أو ميوهلم اجلنسية، اإليديولوحية اليت يؤمنون ار تلك املبادئ اليت تضمن للناس أن يكونوا مقبولني من قبل اآلخرين و أن يتمتعوا باملساواة باملساس بالكرامة اإلنسانية. كرامة مجيع البشر و كذلك األميف خدمة احلفاظ على عدم تعرض القيم اإلنسانية اليت نص عليها الدستور يف أملانيا  و خصوصاً تلك اليت تنص على أنه ال ُيسمح  أنفسهمأفراد الشبكِة  و    أيصال املعلومات اهلاّمة لالجئني  إىلتتضمن فقرات الربنامج املناشط التالية: الطعام، الكالم، اللعب و احلصول على املرح. ضمن إطار املــُلتقى ُيصاُر   الذي نـُّقّدمُه:ما   الديين أو خمطاطام احلياتية. 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  :اإللكترونيالبريد   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 .سدنيالحدائق العالمية في در  للسكن.القدم و إلجراء التدريبات بإنتظام، املساعدة عند اإلنتقال من السكن، املساعدة يف ترمجة الوثائق و املساعدة يف عملية البحث عن شقة عالوًة على ذلك فإنه يتم توفري ملعب ملمارسة رياضة كرة ذلك بغرض تأمني الدعم هلؤالء يف قضايا حيام اليومية و التحديات اليت تكتنفها هذه احلياة.  نشطة أميكنهم تنظيم  الورود و اخلضروات و فردي، ما يريدونه من الفواكه و و بشكلٍ أ للجمعية  ليزرعوا معاً  يلتقي الناس يف احلديقة اجلماعية التابعة  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 يؤدي ليتعلم الواحد من اآلخر. احلديقة مفتوحة للجميع. و 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 املشاركة بنشاط يف كافة مشرتك من جمموعات. ميكن لكل األ و بشكلٍ أفردي ها بشكل ٍ رض احلديقة لزرعأستخدام قطع صغرية من إتتيح اجلمعية   ما الذي نـُّقّدمُه:    . بلداً  20شخصا من  80حوايل  ويشارك يف نشاط اجلمعية حالياً  املشاركة يف فريق كرة  التحضري للفعاليات الثقافية، و عمال احلدائق  املختلفة، وأ عمال البناء، وأاليت تشمل  خارج احلديقة و مشاريع اجلمعية  داخل و الالجئني  و     املهاجرين  الربامج املعروضة مفتوحة للجميع خاصة للمهاجرات و خل.  وإ جمموعة السينما وجمموعة املسرح أو فرقة الكورال أو  القدم، و   المركز اإلسالمي في دريسدن   .وكرانيةاأل الفرنسية و لبانية واأل يطالية واإل التشيكية و و   اهلولندية  الرتكية و و الكردية البنجابية و و اإلجنليزية سبانية واإل اليابانية و الصينية و وردو واأل الفارسية و العربية و نتحدث باللغات الروسية و حنن  وطاليب اللجوء.



) Wundtstraße(و العمال املستقدمون للعمل هنا بعقود. يف بادئ األمر كان هؤالء األشخاص يؤدون صلوام اليومية يف املخيم السكين املوجود على و قام على تأسيسها الطلبة الدارسون  مجهورية أملانيا الدميقراطيةو ذلك يف زمن  1980كانت مجعية الرعية اإلسالمية يف دريسدن قد تأسست يف العام   من نكوُن نحُن:  المركز اإلسالمي في دريسدن  )Flügelwegاحملّطة (  94و احلافلة رقم  1الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  www.izdresden.de:     اإلنترنت      info@izdresden.de  :البريد اإللكتروني  1608802-0351 :           هاتف  Flügelweg 8, 01157 Dresden :         العنوان   Islamisches Zentrum Dresden :  التسمية            ما الذي نـُّقّدمُه:  .1998دريسدن للعلوم التقنية. حىت ّمت تأسيس مجعية املركز اإلسالمي يف دريسدن يف العام ). أما فيما يتعلق بصالة يوم اجلمعة فكانت تُقاُم يف صاالٍت خمتلفة من مباين جامعة Hochschulstraßeبعد ذلك يف املخيم السكين املوجود على (
 ر الثنائي و الثالثي بني األديان.احلوا •
 تنظيم الفّعاليات و الندوات املتعلقة مبواضيع الالهوت و املواضيع الثقافية و العمل مع الشباب. •
 جوالت موقع الصالة ، زيارات املدارس. •
 مناقشات مفتوجة مع اجلمهور و معارض. •
 تقدمي املشورة تطوعياً للطلبة، املهاجرين و األسر. •
 لتواصل مع الكنائس و تقويته.احلفاظ على ا •
  من نكوُن نحُن:  .الثقافي -السياسي أهيلمجموعة عمل والية ساكسونيا للت :لةسجّ مُ الجمعية ال )Bahnhof Mitteّطة (احمل Sالقطار   )Bahnhof Mitteّطة (احمل 10، 6، 2، 1الرتام رقم   )Kongresszentrumاحملّطة (  94و احلافلة رقم  11الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  التواصل عرب األمييل بأي وقت  تلفونياً  18:00حىت الساعة و  14:00أيام األربعاء من الساعة   12:00و حىت الساعة  10:00أيام األربعاء من الساعة   أوقات العمل: www.pokubi-sachsen.de:    اإلنترنت      kontakt@pokubi-sachsen.de :البريد اإللكتروني  1854090-01575 :          هاتف  Kraftwerk Mitte 32/ Trafohalle,  01067 Dresden :          العنوان LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen e. V. (pokuBi) :  التسمية         لة سجّ جمعية مُ .الثقافي -السياسي أهيلمجموعة عمل والية ساكسونيا للت العالقات العاّمة. •



الظواهر اليت دد الدميقراطية يف أملانيا  العنصرية و ننشر معلومات حول مظاهر النازية اجلديدة و حنن منظمة غري رحبية نقوم بتنظيم حلقات دراسية. جواء اليت تضمن األ ندعم الثقافة الدميقراطية و و جتماعيأوضاع الظلم اإل السلوكيات غري املقبولة وفضح  ننبه الرأي العام الكتشاف و .وساكسونيا Betzavta)  ما الذي نـُّقّدمُه: نعمل من أجل بناء جمتمع للهجرة ال متييز فيه. لإلنسان حرية اإلرادة و (بيتزافتا  –الديمقراطية و تعلم حقوق االنسان  تتأسس هذه احللول على مفهوم للدميقراطية  يذهب أبعد من  للنزاعات اليت تأيت ا احلياة اليومية. و دميقراطيةً  تعرض حلوالً  متنوعةً  فكاراً أجتدون هنا   ميكن تنمية القدرة  االلتباسات و يضاح طرق التفكري اخلاصة وتاملساواة ميكن اس احلرية و العدالة و من خالل متارين مثرية حول قضايا مثل اإلقصاء و و    الفرد.  عية والعالقات بني الناس، العالقة بني اموعة، واموعة الفر  إىلتخذ باألغلبية البسيطة. هذا املفهوم يدعو للنظر مور بقرار يُ سم األحفكرة  احلفاظ على احلق املتساوي للجميع يف التطور  اء النزاع يتطلب مراعاة كل املشاركني فيه وإن أدراك إالتعامل مع النزاعات. املهم هو  على التعاطف و تتيح اال للعثور على طرق جديدة  جياد احللول املناسبة لتسوية النزاعات، وإ إىل تدعو للتحقق من صحة منهج اختاذ القرار، و Betzavtaاحلر.  ادية ميكن للمشاركني يف اجلزء التايل حبث كيفية التسوية الدميقراطية حلقتني. فبعد أول حماوالت التطبيق يف يوم احلياة الع إىلتنقسم ورشة العمل  مبتكرة. و ذ يعتربون إو عنصرية أثنية إهون بنظرة ٍ ملانيا يواجَ أم يف حيام اليومية  يف أال إملاين أاملواطنني الذين لديهم جواز سفر أجنيب أو  إىلهذا الربنامج موجه  السلطة إلىتوسيع القدرات على العمل والوصول  -في مجتمع الهجرة  التمكين لية.حيالسو  الفرنسية و البولندية و ة واألملاني و اإلجنليزية ُن نتحدثُ حن  .Betzavtaمدربني معرتف م  لتطبيق طريقة  لتخريج مدربات و  )Bildungswerk des Deutschen Gewerkschaftsbunds( األملاينحتاد النقابات ساسية يعرتف ا برنامج املؤسسة التعليمية التابعة إلأ تعليميةٍ  يضا كمادةٍ ألنماذج من نزاعات يعرفوا. تقدم ورشة العمل هذه  للتصدي هلياكل السلطة اليت تكمن ا  . حنن نقدم مساحةً ثقافياً  و جتماعياً إ قتصاديا وإ و قصاء سياسياً كثريا ما يتعرضون لإل  "خمتلفني .. آخرين"  و اتمعية يف جمتمع اهلجرة، حبيث  اجلماعية و نبحث يف إمكانيات تغيري الظروف الشخصية و حنن نفكر و دد حياة هؤالء الناس. و عنصرية تقيد و أثري على السلطة. الشكل الذي يقدم به برنامج الت إىلتنفتح السبل  مكانات العمل وإاموعات اليت عانت من العنصرية  شخاص ومام األأتتسع  ملانيا بعد أ إىلعادوا كأملان روسيا  حتاد السوفيييت السابقة وملان الذين ُهجروا داخل بلدان اإلان القادمني من روسيا مصاحل األملتتبىن مجعية املواطنني األ  من نكوُن نحُن:  لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ  )Bönischplatzّطة (احمل   62رقم  افلةاحل  )Sachsenalleeاحملّطة (  13، 6الرتام  رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   15:00و حىت الساعة  13:00من الساعة  ميسأيام اخل  15:00و حىت الساعة  10:00من الساعة  إلثننيأيام ا  أوقات العمل: www.deutscheausrussland.de:    اإلنترنت      LMdR.Dresden@googlemail.com :البريد اإللكتروني  45264512-0351 :          هاتف  Pfotenhauerstraße 22 // 0104,  01307 Dresden :        العنوان    .Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V :  التسمية         لةسجّ جمعية مُ  .لمان القادمين من روسيافريق األ  .الربتغالية اإلسبانية و األوكرانية و الروسية و ة واألملاني و اإلجنليزية ُن نتحدثحن  و شكل آخر ميكن تعديله حسب االتفاق مع املشاركني. أالتمكني سواء يف شكل حلقة نقاش  مجعية املواطنني  من روسيا يف مدينة شتوتغارت. والقادمني ملان جلمعية املواطنني األحتادي نتهاء احلرب العاملية الثانية. يقع املكتب اإلإمن السنني بعد  عقودٍ   ستشارية للمهاجرين البالغني.إ مكاتبٌ  سدن) وياحمللية (من بينها جمموعة در  قاليمليها مجعيات على صعيد الواليات واألإعامة تنتمي  نفعٍ ملان القادمني من روسيا هي مجعية مسجلة ذات األ



السياسي  منثلهم يف اإلطار ذويهم. وحنن  اجلدد و القدامى منهم وو املستوطنني القادمني إىل وطنهم توطنات سحنن منثل مصاحل امل فكاراً أجتدون هنا   الذي نـُّقّدمُه:ما  أصبحت  2014يبني يف العام تكوَن هناك أية فرصة إلقصاء اآلخرين أو السماح ملعادة األجانب باإلنتشار. منذ اللحظة اليت مت فيها جلُب الالجئني أليوائهم يف لو ملدينة أي منطقة لويبني حّيًا متنوعًا و ملّونًا دون أن يف هذا اجلزء من املدينة. القضايا اليت ُتَسخُر الشبكة نَفسها يف سبيلها هي التعايش و أن يكون هذا اجلزء من اقوام هذه الشبكة من سكان هذا اجلزء من املدينة من النساء و الرجال و كذلك األمر ممثلي املنّظمات املختلفة العاملة  2012حنُن عبارة هن شبكة موجودة منذ العام   من نكوُن نحُن: لويبين ملّونة  www.leuben-ist-bunt.de:     اإلنترنت      info@leuben-ist-bunt.de :البريد اإللكتروني  03185033-0159 :           هاتف  Flügelweg 8, 01157 Dresden :         العنوان   Leuben ist Bunt :  التسمية       لويبين ملّونة الروسية ة واألملانينتحدث باللغتني حنن  . إىل ما هنالك... طفال ملرحلة ما قبل املدرسة ومشروع لأل و  دورات للمتقاعدين،  توطنني، وستوطنات واملسة للماألملانيعندنا مشاريع عديدة مثل متارين اللغة  ندماجهم يف الوطن اجلديد. وإواتمعي. حنن ندعم  موعات ببذل اجلهود اليت من شأا جعل اموعات الشعبية املختلفة اليت تقطن يف حّينا جتتمع مع بعضها البعض و كذلك األمر السعي لتمكني ا نقوُم حنُن كشبكة  ما الذي نـُّقّدمُه:  ثقافة ترحيب بالالجئني.   إحدى أهم املوضوعات اليت تشغلنا يف هذه الشبكة: ختليق    اليت تُقام يف منطقة لويبني. حنن نقّدُم العروض التالية:املشّكلة و غري املنغلقة لغاية اآلن من اإلندماج فب الفّعاليات 
 إجياد متطوعني يقومون بتبّين طاليب اللجوء •
ي بني الوقت ذاته العمل على إزالة األحكام و املواقف املسبقة لدى البعض حول اإلسالم و بالطبع أهم األهداف العمل على تعزيز التعايش السلم. الفكرة وراء ذلك كانت إجباد مكان جتّمع (مسكن) للمسلمني من القوميات املتعددة و يف يف مدينة دريسدن 2009مت تأسيس هذا املركز يف العام   من نكوُن نحُن: َجمعية الُمَسّجلة مركز مروى الشربيني للتعليم و الثقافة في دريسدن. ال    )Straßburger Platzّطة (احمل   82رقم  افلةاحل  )  Straßburger Platzاحملّطة ( 13، 12، 10، 4، 2، 1رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  www.mkez-dresden.de:     اإلنترنت       kontakt@mkez-dresden.de :البريد اإللكتروني  4861738-0351 :           هاتف  Marschnerstraße 2, 01307 Dresden :         العنوان   .Marwa Elsherbiny Kultur- und Bildungszentrum Dresden e. V :          التسمية  مركز مروى الشربيني للتعليم و الثقافة في دريسدن. َجمعية ُمَسّجلة املساعدة بالرتمجة إىل اللغة األملانية •  :ما الذي نـُّقّدمهُ  املسلمني و غري املسلمني. 
 الصلوات اليومية و صالة اجلمعة •
 دروس إسالمية •
 حماضرات و ندوات، أمسيات للقاءات و فَعاليات تقدمي املعلومات •



 دورات يف اللغة العربية لألعمار املختلفة و املستويات •
 دورات لغة أملانية •
 خدمة تقدمي املشورة ( النصح األسري، النصح يف حال النزاعات) •
 د الفطر و عيد األضحى)اإلحتفاالت اإلسالمية (عي •
 مناسبات الزواج و مناسبات احلداد •
 رحالت مشرتكة •
 فّعاليات رياضية •
.لكرتوينمن املفضل واألسهل اإلتصال بنا عرب الربيد اإل و  14:00و حىت الساعة الـــ   10:00الساعة الــــ من اإلثنني حىت اخلميس و من   ساعات العمل:  www.stube-sachsen.de:      اإلنترنت      stube@infozentrum-dresden.de : البريد اإللكتروني  4923365-0351 :           هاتف  Kreuzstraße 7, 01067 Dresden :         العنوان   .Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V :          التسمية  مشروع المتابعة للدارسين  مركز المعلومات المسكوني الموحد. َجمعية ُمَسّجلة لألطفال –دورات يف الرسم و األشغال  • التعليم العايل. نتوّجه بأهتماننا بالدرجة نظام  حنن برنامج خارج إطار هي خمتصر لكلمة أملانية تعين برنامج يرافق الدراسة. و"   STUBEاحلروف "   من نكوُن نحُن:  " STUBE  مشروع المتابعة للدارسين "  الَجمعية الُمَسّجلة: مركز المعلومات المسكوني الموحد.     )Prager Straßeّطة (احمل    75،  62رقم  افلةاحل  )Pirnaischer Platz( احملّطة 12، 11، 9، 8رقم  الرتام  )  Pirnaischer Platzاحملّطة ( 12، 4، 2، 1رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  األوريب / البلدان االحتاد أوربا ( ليس البلدان األعضاء يف  جنوب شرق أمريكا الالتينية و آسيا و الدارسني القادمني من بلدان أفريقيا واألوىل حنو  ميكن  . و أنفسهماخلربات بني الدارسني  ضافية عن أملانيا . األمر  اآلخر اهلام هو تبادل املعلومات وخالل ذلك حنصل على مزيد من املعلومات اإل و          مهمة .  عامليةً  موضوعاتٍ كذلك   دورات تنظم يف اية األسبوع يف موضوعات سياسية عن البلدان، اليت ينحدر منها الدارسون، و و ندواتنقدم   وروبا يف جامعات ساكسونيا.    أجنوب شرق  مريكا الالتينية وأ آسيا و فريقيا وأبرنامج مصاحب للدراسة يف ساكسونيا للدارسني من من  STUBE ما الذي نـُّقّدمُه:  فرعاً ملنظمتنا يف خمتلف أحناء أملانيا . 11يوجد  الدارسني املعنيني من هذه البلدان. و إىل من وجتماعي سياسي إنه مشروع إ. الصناعية) مكانية ورغبة يف إالسكن املخصصة للطلبة  أو يف اجلامعة ...إخل و تقوم منظمتنا بدعم هذه النشاطات مالياً وتنظيمياً . كما نقدم دعماً يف حال وجود   ميكن للدارسني املبادرة  بتنظيم  ندوات وفعاليات يف دور  وكما رتياح من ضغط الدراسة اليومي.  كسب األصدقاء لإل  و ناعلى بعض التعرف ذلك عن  يتم البحث يف بلد املنشأ ( فقط يف البلدان النامية) و قامة لغرض الدراسة واإل أو متويل منها الطالب َقِدمَ اليت  بلدال إجراء التطبيق العملي يف   مساعدة طالبي اللجوء  مركز المعلومات المسكوني الموحد. َجمعية ُمَسّجلة . اإلجنليزية ة واألملاني حدثحنن نت  جليب.ا مصروف طريق تقدمي طلب لصرف تذكرة السفر و



ذا النشاط من مصاحبة الالجئ يف دريسدن. وميتد ه إىلالقادمني  ينشط الكثري من املتطوعني و املساعدين يف خمتلف جماالت مد يد العون  لالجئني ما الذي نـُّقّدمُه:  .ضمن املشروع املخصص ملساعدة الالجئني ه املهمةذهإجناز سدن يقوم املركز االعالمي املسكوين بيدر مدينة . يف قاطعةجنيلية اللوثرية يف املاإل بدعم من الكنيسة و ذلك الكنسية اليت تقوم ا رعّية  و ذلك ضمن إطار النشاطاتستة مواقع لتنسيق النشاط التطوعي ملساعدة الالجئني  2015ساكسونيا يف ربيع عام خمتلف مناطق مقاطعة يف  قامت  .سدنيسدن" تنسيق العمل التطوعي في كنائس در يفي مدينتنا در  ئونمشروع "الالج  من نكوُن نحُن: مساعدة طالبي اللجوء الَجمعية الُمَسّجلة: مركز المعلومات المسكوني الموحد.  حسب اإلتفاق. و  0061:و حىت الساعة الـــ   0031:الساعة الــــ من  أيام اخلميس   0061:و حىت الساعة الـــ   0031:الساعة الــــ من   أيام الثالثاء   ساعات العمل:  www.infozentrum-dresden.de, www.kirche-dresden.de/fluechtlingsarbeit:     اإلنترنت      ehrenamt-asyl@infozentrum-dresden.de : البريد اإللكتروني  41828673-0176 :           هاتف  Kreuzstraße 7, 01067 Dresden :   للزّوارالعنوان  .Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V :          التسمية مالت. احلاملشاركة يف  اللقاءات مع مواطنني و منغريها  تبين مسؤولية املعاونة يف لقاءات متارين اللغة و الرمسية و اجعات يف الدوائرللمر  مشاويره اليومية و عالمي يف املركز اإل ننظم حماضرات وحوارات يف االماكن املختلفة و ذا نعقد لقاءات منتظمة. وبالتطورات احلديثة خللق عالقات طيبة بني الناس. لتنظيم ه تبليغ املعلومات املتعلقة ونشاء االتصاالت إنساعد حنن يف  وكما املبادرات احمللية.   املشاريع وننشئ الصلة بني هذه  حنن نصاحب الالجئني وندعمهم و ات األحزاب يف حنُن عبارة عن شبكة مكّونة من نساٍء و رجال، مجعياٍت و منّظمات، و رعّيات كنسية، إضافة إىل إدارة احلّي متمثلًة بالبلدبة و متثيلي  من نكوُن نحُن:  شبكة العمل بروليس ملّونة  )  Jacob-Winter-Platzاحملّطة ( 13 ،9، 1 رقم  الرتام  الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: www.prohlis-ist-bunt.de:     اإلنترنت      info@prohlis-ist-bunt.de : البريد اإللكتروني  2727216-0351 :           هاتف  Prohliser Allee 33, 01239 Dresden :         العنوان   Netzwerk Prohlis ist bunt c/o Quartiersmanagement Prohlis :          التسمية  شبكة العمل بروليس ملّونة تحت رعاية بلدية بروليس   خرى يف املدينة. أنشطة أ تعزيز التعاون  مع فاعلني آخرين و دعم تبادل املعلومات ويضا لأنسعى  املسكوين. و غة احلي الذي جتمعنا هذا جلعل التعاطي مع اآلخر بناءً و بدون أي توتر. بالتعاون و اإلشرتاك مع اجلميع الذين يسكنون هذا احلي نرغُب بتشكيل و صياى دف من خالل مدينة دريسدن. إجتمعنا لنقف معاً و نسّخر اجلهود حلماية الدميقراطية اليت حنياها هذا من جهة و من جهًة أخر  –منطقة بروليس   ما الذي نـُّقّدمُه:  نسكنه بشكٍل فّعال.



عّلم سويًة و مع مجيع األشخاص الذين ميسهم هذا األمر أن نتحدث و أن نساعدهم على اإلندماج يف اتمع بدًال من إقصائهم. حنن نسعى لكي يتباملهاجرات و املهاجرين و طاليب اللجوء و ذلك يف حّي بروليس. هدفنا هو أن نستطيع نريد حنن أعضاء الشبكة أن خنلَق مناخاً تسوده ثقافة الرتحيب    ا على أنه إثراٌء هلا. حنن نقّدم:أحدنا من اآلخر، و إعتبار اجلديد القادم إىل حياتن
بوع. هذه دورات يف اللغة األملانية و ملتقيات للتدرب على األملانية بدون أية متطلبات من مستويات عالية من إتقان اللغة و ذلك ملرتني يف األس •  الفّعاليات خمصصة لطاليب اللجوء
 دروس خاّصة فردية باللغة األملانية يف حال دعت احلاجة •
 لإلجياد من يقوم بتبّين طالب اللجوء و ذلك يف جمال تقدمي يدن العون له. التوسط •
 ملتقى املقهى و الذي يُعقد دوماً أيام اإلثنني. •
 عروض مناسبة لقضاء األوقات احلّرة مثل ممارسة كرة القدم، تنس الطاولة و الشطرنج. •
ا ال خيالف القوانني السارية، مواكبة املبادرات اليت يقوم ا الشباب و دعم املشاريع املثرية كتزيني اجلدران يف املدينة بالكتابة عليها بصورٍة فنياً و حصراً مبما يزيد عن العشرين عاماً. جرت العادة أن تتمحوَر إهتمامتنا يف املركز على  إىلمركز ثقايف و مركز للشباب يف مدينة دريسدن  يعوُد تارخيه  سبايكي هي  من نكوُن نحُن:  . 1الجمعية المسّجلة: سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين  )                         Spitzwegstraßeاحملّطة ( 66احلافلة رقم                                       )Marie-Wittich-Straßeاحملّطة ( 87احلافلة رقم                                       )Karl-Laux-Straßeاحملّطة ( 75الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة: احلافلة رقم          (يف أشهر الشتاء تتغري هذه املواعيد) 19:00و الـ  16:00أيام اإلثنني، الثالثاء و اخلميس  بني الــ   ساعات العمل :  www.spikedresden.de:     إلنترنت ا  kontakt@spikedresden.de: بريد إلكتروني   2818084-0351 :      هاتف    Dresden  ،Karl-Laux-Straße 5 01219:      العنوان    .SPIKE Dresden / Altstrehlen 1 e. V التسمية      : جمعية مسّجلة 1سبايكي دريسدن/ ألت شتريلين  للعائالت، املهرجانات و اإلحتفاالت.ورشات العمل لتعّلم الرقص، لقاءات /-فّعاليات ثقافية مثل املسرح • تندرُج ضمن املواضيع اليت حتتُل حيزًا من إهتماماتنا تشكيل  2015كذلك األمر تنظيم ورشات العمل اخلاصة بالــــ:  اهليب هوب. منُذ مطلع العام    19:30يوم اإلثنني الثاين من كل شهر و ذلك يف متام الساعة الـــ ساعات العمل:  www.willkommen-in-johannstadt.de: اإلنترنت       info@willkommen-in-johannstadt.de: بريد إلكتروني 0351 -  469020:        هاتف               Dresden ،Dürerstraße 25 01307:      العنوان                          Willkommen in Johannstadt, Evangelische Hochschule Dresden :التسمية        برعاية الجامعة اإلنجيلية في دريسدنفي اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً    روعاتنا يتحدثون: التغرينية، العربية و الداريّة.كما أن األشخاص الذين يساعدوننا يف إجناز مش.  اإلجنليزيةة و األملاني حدثحنن نت   هؤالء و حتت إشراف أخصائي بتنفيذ أعمال الصيانة و اإلصالح على هذه الدراجات.لالجئني و اليت يقوم عليها أيضاً الالجئون أنفسهم. نقوم بالتوسط للعثور على دراجات لالجئني و يف الورشة يقوم ورشة إصالح الدرجات اهلوائية التابعة   ما الذي نـُّقّدمُه:  املشاريع اليت تستهدف الالجئني.



الربط و التنسيق بني  إىلدف املباردة " عبارة عن شبكة مت تنظيمها بشكٍل طوعي من قبل املواطنات و املواطنني.  في اليوهانشتاد أهًال و سهالً  "  من نكوُن نحُن:  في اليوهانشتاد.  أهالً و سهالً   ) Hans-Grundig-Straße(املدخل :  Evangelische Hochschule (EHS) / Postgebäude, Raum C.002                 01307 Dresden  ، Gerokstraße 14عنوان الزّوار:   ) Bönischplatzاحملّطة ( 62احلافلة   :  رقم   )Sachsenalleeاحملّطة ( 13الرتام     : رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:  و ما حوله. األمر الذي يشّكُل جل إهتمامنا هو  هانشتاداليو اجلهود  املوجهة ملساعدة الالجئني و املهاجرين من السيدات و الرجال الذين يسكنون يف  و      املتبادل والتسامح والفضول للتعّرف على الثقافات األخرى دليالً  اإلحرتاميكون  اإلحرتامأن نعيش يف جٍو تسودُه العالقات السلمية واملفتوحة واليت  ة، التّعرف على الثقافة األملاني. على سبيل املثال: تعّلم اللغة اإلندماججاً هلذه العالقات. يف بؤرة اإلهتمام اليت تتكرس جهودنا لتنفيذه موضوع بدايات  ا كان و ما سيكون (ما مرًة واحدة يف الشهر نلتقي حنن القائمون على التنظيم و ذلك للتحّدث حول م اللقاء املفتوح للقائمات و القائمني على التنظيم   ما الذي نـُّقّدمُه:  دواعي سرورنا أن تزودونا بأفكاركم و خرباتكم و أن ختصصوا شيئاً من وقتكم ملساندتنا. و املهاجرين من بعضهم البعض. إنه ملن شتاد " بتقريب سكان احلي من الالجئنينيف اليوها أهالً و سهالً " ة، إجياد الذات يف اتمع. تقوم مبادرة األملاني هذا اللقاء. يرجى منكم اإلستعالم حول اللقاء عرب  إىلمت إجنازه و العمل املستقبلي). كُل شخٍص من أوالئك املهتمني بعمل الشبكة مدعٌو و من القلب  يقوم متطوعون من أعضاء مجعية أهًال و سهًال يف لوبتاو مبرافقة و مساندة الالجئني خالل دورات اإلندماج اليت  2014منذ كانون األول ديسيمرب  من نكوُن نحُن:  . لوبتاو في أهالً و سهالً  الَجمعية الُمَسّجلة.   www.willkommen-in-loebtau.de:    اإلنترنت   kontakt@willkommen-in-loebtau.de: بريد إلكتروني 38848254-0157:        هاتف           Clara-Zetkin Straße 30, 01159 Dresden:       العنوان                        .Willkommen im Löbtau e. V التسمية      : َجمعية ُمَسّجلة.لوبتاو في أهالً و سهالً  و الفرنسية. اإلجنليزيةة، األملانيصفحتنا على اإلنرتنت و ذلك ملعرفة مكان إنعقاد اللقاء القادم.حنُن نتحدث  و هم   يقطنون يف هذا احلي يف دريسدن و جريام من السكان اجلدد. تتألف اجلمعية مبعظم أعضائها من أشخاص متطوعني إخنرطوا يف العمل العام   جال الذيالعروض اليت نوفرها ليست مقتصرة على منطقة لوبتاو حصرًا فمن خالل نشاطنا نود أن خنلَق جسرًا بني السكان القدامى من النساء و الر ذلك يتم العمل على تفعيل ثقافة ترحيب يف هذا القسم من املدينة و األحياء احمليطة به كذلك األمر تفعيل و تنشيط موقف حسن اجلوار. يتّبعوا. خالل  تفيد من هذه نوفر يوميًا و على مدار أيام األسبوع إحدى الفّعاليات املناسبة لألوقات احلّرة حبيث يتمكن املهتمون ذا النشاط من الالجئني أن يس   احلظ و متكّنا من أن تتوفر العديد من اإلمكانيات اليت ميكن أن تُنّفَذ يف إطار نشاط اجلمعية. مجيع الفّعاليات اليت تُنظمها اجلمعية مفتوحة. لقد حالفنا  ما الذي نـُّقّدمُه:  األحزاب. من أعماٍر خمتلفة. إضافة إىل هذا فإن رعّيات الكنائس ُممَثلٌة أيضاً يف إطار مجعيتنا و إىل جانبهم الكثري من اجلمعيات و ممثليات   األمكانية. حنُن نقّدم:
 و إىل الالجئني أيام الثالثاء  : مقهى اللغة األملانية، العناية باحلدائق، مجع التربعات، ورشة الدرجات اهلوائية من •
 أيام األربعاء : دورة لغة أملانية •
 أيام اخلميس: األمسيات الدولية للطبخ •
  أيام اجلمعة : كرة القدم، مجع التربعات، ملتقى اخلياطة •



مبساعدة هؤالء خالل  ذلك و ضمن جمموعة العمل املسّماة: "العمل و التأهيل املهين" نقوم حنن و مبساعدة األشخاص الذين يتبّنون الالجئني إىلإضافًة  )، وكالة Jobcenterالبحث عن عمل أو عن مقعد تأهيل مهين و خالل ذلك نقوم بالتواصل مع دوائر الدولة املختلفة مثل مركز التوظيف ( و يف أي  . ميكنكم). كذلك األمر اجلهات و األشخاص من القطاع اخلاص اآلخرون الذين هلم عالقة ذا املوضوعAgentur für Arbeitالعمل( 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  )Altenberger Straßeاحملّطة ( 10،  4الرتام رقم   الوصول إلينا بوسائط النقل العاّمة:   www.zmo-jugend.deاإلنترنت     :   zmo-jugend@web.de: 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 و العربية. اإلجنليزيةة، األملانيحنُن نتحدث   وقت ان تسألونا حول موعد و مكان الفّعاليات من خالل بيانات التواصل املعطاة أعاله. سهامهم يف تعزيز التفاهم بني الثقافات. عروضنا إنشجع  و –الثقايف، كما ندعم حفاظهم على رعاية ما أتوا به من ثقافة  جتماعي وندماج اإللإلجهدهم  االستشارات، شمل تو  ةالشبيبة يف مجعيتنا متنوع و األطفالطفال وشبيبة السكان. برامج العمل مع ألكل  املهاجرين و مفتوحة على حد سواء للمهاجرات و كرب املبادرات أمن  ةً واحد د عَ يُـ  من العمر" 18الـــ فهم الدميقراطية. "اإلنتخاب ملن هم حتت  والشباب على املشاركة و األطفالن نشجع أحناول مبشاريعنا   "من العمر 18 تحت الـــنتخاب لمن هم "اإل  ما الذي نـُّقّدمُه: مناسبات منفردة. كذلك مشاريع و  أخرى خمصصة ملوضوعات ، و برامج حرة و النشاط يف اموعات، و و براجمها  حزاب و. يف البداية يتعرف املشاركون على األ 2013سنة  ذه املبادرة منذحنن نشارك يف ه مانيا. وأالشباب يف ا طفال والتثقيفية السياسية لأل جابة بنفسهم على من اإل صياغتها، و الشباب من التعرف على مصاحلهم  و و األطفالا يقرتب ذيكتبون عليه برناجمهم اخلاص.  نتخاب ولإل صندوقاً  وان يصممأ نيلمشاركلميكن  و كما  على كيفية طرح االسئلة عليهم. السياسيني ووعود  يساعد مشروعنا املشاركات واملشاركني على فهم السياسة و و   ة والروسية   األملانينتحدث حنُن       يام.أا املشروع قبل "االنتخابات احلقيقية" بتسعة ذه ذ فَ نَـ يُـ  وهذا  صياغة عاملهمبون أا يبدذسئلة سياسية، وبأ


