.السياسة التنموية

Entwicklungspolitik

آرشه نوفا  -مبادرة لمساعدة الناس المحتاجين (جمعية مسجلة)
.arche noVa – Initiative für Menschen in Not e. V
Weißeritzstraße 3
Dresden 01067
Telefon: 0351-48198421/-22
Fax: 0351-48198470
E-Mail: education@arche-nova.org
Internet: www.arche-nova.org
ساعات العمل :حسب االتفاق وعن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف
الترام ( 11موقف  ،)Kongresszentrumوخطوط الترام  10 ،6 ،1،2و( S-Bahnموقف )Bahnhof Mitte
آرشه نوفا  -مبادرة لمساعدة الناس المحتاجين (جمعية مسجلة)
من نحن:
تأسست الجمعية عام  1992في درسدن بهدف العمل من اجل إقامة بنى مستدامة تمكن كل البشر من الحياة دون مشقة وفقر
ونزاعات .خدمة لهذا الهدف تعمل آرشه نوفا كعنصر فاعل في مجال اإلغاثة في حاالت الطوارئ والكوارث ،وتقديم المساعدات
العاجلة الموجهة نحو التنمية والتعاون اإلنمائي في ما يسمى دول الجنوب .هناك نفذنا مشاريعا في  32بلدا حتى اآلن .في المشاريع
التي تقيم منشئات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تقدم أيضا تثقيفا في مجال الحفاظ على الصحة توصلنا لتأمين المياه والصرف
الصحي على المدى الطويل ألكثر من  1.3مليون شخص في المناطق الريفية .في ألمانيا بدأنا برنامج اإلغاثة من الفيضانات بعد
فيضانات عام  .2013ومنذ عام  2003تقدم آرشه نوفا برنامجا تعليميا في إطار السياسة التنموية في والية سكسونيا .وفي سنة
 2011توسع مجال تقديم البرنامج الي واليات براندنبورغ وبرلين.
عروضنا:
"عالم واحد = عالمك"
يشمل المشروع التعليمي سنويا أكثر من  100يوم من العمل التفاعلي في إطار عملية التعلم العولمي (من عولمة) في المدارس
وللمتدربين ولمجموعات الشباب؛ والتدريب للمعلمين والمعلمات ،والشخصيات التي تسهم في نشر المعرفة .ويشمل أيضا لقاءات
مفتوحة ومناقشات للبالغين في المكتبات .ويركز هذا النشاط على المناطق الريفية في والية سكسونيا وبراندنبورغ.
"وحدة التعليم العولمي في والية سكسونيا"
الوحدة تدعم التعلم العولمي والتعليم من أجل التنمية المستدامة في والية سكسونيا وذلك من خالل التدابير التالية:
 برامج لتدريب المعلمين وسيمينارات لطالب كليات التربية مناسبات عامة مثل محاضرات في المكتبات تقديم المشورة للجمعيات التي تنشط في التعليم العولمي ،أو ترغب في ذلك هيئة تحرير بوابة االنترنت صww.bne-sachsen.de كسب التأييد والتشبيك والعمل اإلعالمي"عولمني"
هدف المشروع هو توفير التعليم العولمي ضمن برامج رعاية الشباب في ساكسونيا .ويتحقق هذا سواء في مجال العمل الشبابي العام
أو في فترة بعد الظهر في المدارس .ونحن نقدم للمدارس مجموعات عمل لمدة نصف سنة في مدارس اليوم الكامل حول موضوع
"رحلة الطعام العالمية" و "رحلة المياه العالمية" .وضد طورنا حقيبة لمناهج التعلم العولمي في اطار العمل الشبابي العام تستطيع
مؤسسات الشباب ان تستعيره لقاء  15يورو وتستخدمه بنفسها .والعديد من الدورات التدريبية للمهنيين العاملين في العمل الشبابي
تكمل البرنامج.
نحن نتكلم األلمانية واإلنجليزية.

Quilombo - eine Welt e. V.

"كوي لمبو" عالم واحد (جمعية مسجلة)
Reisewitzer Straße/ Schillingstraße 7
Dresden 01159
Telefon: 0351-4221123
Fax: 0351-4221123
E-Mail: info@quilombo-dresden.de
Internet: www.quilombo-dresden.de
ساعات العمل( :إن لم تكن ثمة انشطة للمجموعات) من االثنين إلى السبت من الساعة  9إلى  15ومن  15إلى  19مساء (االتفاق
بالهاتف)
الوصول الينا :خطوط الترام  6و 7و 12وخطوط الباص  A ،90 ،63 ،61و( 333موقف)Tharandter Straße
فرع Dreikönigskirche
بهو دار الكنيسة
Hauptstraße 23
01097 Dresden
ساعات العمل :من االثنين إلى الجمعة  18-15مساء
السبت من  10إلى  18صباحا وفي ساعات االنشطة
"كوي لمبو" عالم واحد (جمعية مسجلة)
من نحن:
منذ  2أكتوبر 1990نشأت جمعية "عالم واحد" ومتجرها في حي "ليبتاو" في غرب مدينة درسدن .وفي  1سبتمبر ،عام 1993
افتتح فرع الجمعية في بهو كنيسة .Dreikönigskirche
ما نقدمه:
نحن نعمل على انشاء نظرة نقدية للسلوك االستهالكي ولتوعية الناس بأن "سلة المشتروات" يمكن ان توظف ألهداف سياسية .عملنا
يعتمد على متطوعين من مختلف الفئات التعليمية والمهنية كمل يعتمد على عرض ما يزيد على  1000من أصناف األطعمة
ومنتجات الحرف اليدوية من ورش المشاريع االجتماعية (على سبيل المثال من التعاونيات الصغيرة والكبيرة) في أفريقيا وأمريكا
الالتينية وآسيا .ونحن نشرح بالتفصيل فكرة التجارة العادلة في جلسات لمجموعات من األطفال في مرحلة ما قبل المدرسة،
وللتالميذ والطالب والمتدربين واألسر والبالغين (كتعويض صغير عن  500سنة من االستعمار) .وغالبا ما نستخدم أشهر الصيف
لجذب النظر الي عملنا فندعو الي مناسبات ننظم فيها معارض إعالمية وتعليمية وأيضا للترويج لسلع "التجارة العادلة" ،كما نعرض
 30من اآلالت التي يسمح للناس بتجريبها.
نحن نتكلم اإلنجليزية ولدينا معرفة أساسية باإلسبانية والفرنسية والهندية.

سادهانا  -تحالف إغاثة ذوي االحتياجات الخاصة في الهند (جمعية مسجلة)
Sadhana – Bündnis zur Hilfe für Menschen mit Behinderungen in Indien e. V.
Böhmische Straße 33
01099Dresden
Telefon: 0351-2514211
E-Mail: info@sadhana-deutschland.de
Internet: www.sadhana-deutschland.de
ساعات العمل :باالتفاق وعن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف
سادهانا  -تحالف إغاثة ذوي االحتياجات الخاصة في الهند (جمعية مسجلة)
من نحن:
الجمعية تهدف لمساعدة الناس ذوي اإلعاقة في الهند بغض النظر عن العقيدة أو العرق أو الجنس أو الجنسية للحصول على إمكانيات
االستشفاء والتأهيل والتدريب .وكجمعية داعمة نساند عمل المنظمات غير الحكومية في بنغالور وتفاريكيرى في جنوب الهند.

ما نقدمه:
وفقا لمبدأ التأهيل المجتمعي CBR
()communitiy based rehabilitation
ينبغي تقديم الرعاية الطبية حيث يعيش الناس .والوقاية وإعادة التأهيل ،ومرافقة وإرشاد األشخاص أقارب ذوي اإلعاقة ال تقل أهمية
عن تدابير إعادة التأهيل في المدرسة والعمل .ويؤدي هذا العمل بال استثناء متخصصون هنود ،وتشمل الرعاية الناس من جميع
األعمار.
نحن نتكلم األلمانية.

جمعية التفاهم االفريقي األوروبي (جمعية مسجلة)
أفروبا (جمعية مسجلة)
Martin-Luther-Straße 21
Dresden 01099
Telefon: 0351-5635582, 0176-38803427
E-Mail: verein@afropa.org
Internet: www.afropa.org
ساعات الزيارة :حسب االتفاق وعن طريق البريد اإللكتروني أو الهاتف
الوصول الينا :الترام  11و 6و13
(موقف (، Bautzner/ Rothenburger Straße
ترام (11موقف Straße (Pulsnitzer
جمعية التفاهم االفريقي األوروبي (جمعية مسجلة)
أفروبا (جمعية مسجلة)
من نحن:
في عام  2003قام عدد من االفريقيين وااللمان المقيمين في درسدن بتأسيس جمعية لتعزيز التفاهم اإلفريقي األوروبي .وهدف
الجمعية هو إيقاظ االهتمام بتاريخ ،وثقافة ،وقضايا المجتمع في كلتا القارتين .ويتعاون في الجمعية أعضاء من أصول قومية مختلفة.
وتقدم الجمعية المشورة وتنظم لقاءات تجمع بين الثقافات .ونجحت الجمعية في بالفعل في تنفيذ مجموعة متنوعة من المشاريع .ومنها
مشروع "درسدن بيتنا -االفارقة في درسدن يوجهون لكم الدعوة" ،ومشروع "السجادة الطائرة" وهو مشروع لألطفال في العطلة
المدرسية ،ومشروع فيلم "عندي سؤال" وفيلم "أفريقيا اليوم".
عروضنا:
نحن ننظم محاضرات ونقاشات تدور بشكل خاص حول الموضوعات الراهنة للقارة االفريقية .ونراعي ان نقدم صورة إلفريقيا
تختلف عن صورة افريقيا الرائجة في االعالم وتعتمد على إعطاء الكلمة لمتحدثين من أصول افريقية .وفي مضمون مشاريعنا الثقافية
االجتماعية لألطفال والشباب تتواجد قضية السياسات التنموية .والجمعية مهتمة بالشراكة العابرة للبلدان قد اقمنا بالفعل بدايات
للتواصل.
نحن نتكلم األلمانية ،البرتغالية (اللغة األم) واإلنجليزية .وعند الحاجة يمكن توفير إمكانية التخاطب بالتركية ،والبلغارية ،واالسبانية،
والسواحلية والفرنسية.

Entwicklungspolitisches Netzwerk Sachsen e. V.
شبكة السياسة التنموية في ساكسونيا (جمعية مسجلة)
Kreuzstraße 7
01067 Dresden
Telefon: 0351-4923364
Fax: 0351-4923360
E-Mail: kontakt@einewelt-sachsen.de
Internet: www.einewelt-sachsen.de
تصلون الينا بخطوط ترام  12 ،7 ،4 ،3 ،2 ،1وباص ( 75 ،62موقف (Pirnaischer Platz

شبكة السياسة التنموية في ساكسونيا (جمعية مسجلة)
من نحن:
نحن تجمع لجمعيات ومجموعات ومبادرات تعمل من اجل تنمية لها مستقبل وعدالة عالمية .قد اسسنا تجمعنا عام  1995ونمثل اليوم
منبرا لمبادرات السياسات التننموية وتواصل الثقافات في ساكسونيا.
مجاالت نشاط االعضاء تشمل:
 التعاون بين الشركاء في مجال التنمية
 عمل تعليمي واعالمي في مجال السياسات التنموية
 التجارة العادلة
 ربط حماية البيئة بالعدالة االجتماعية
 التعليم بين الثقافات واألديان
 العمل من اجل حقوق االنسان وضد العنصرية













ما نقدمه:
نحن شركاء لحكومة الوالية والبرلمان في شأن سياسات التنمية
تحقيق االتصاالت بين المنظمات والخبراء من مجاالت التمية والبيئة والسياسات االجتماعية
االسهام المهني والمنهجي في المشاريع التعاونية
الدعم المالي والتنظيمي
تقديم المشورة فيما يخص امكانات التمويل ،وادارة الجمعيات والمشاريع ،والعمل التعليمي واالقامة في الخارج
االتصاالت بمقدمي الدعم
نشر التقارير والمساهمات ومواعيد مجموعات العالم الواحد
اصدار مجلة السياسة التنموية في ساكسونيا " " fairquer
ارسال خطابات دورية بالبريد االلكتروني واصدار صفحة على االنترنت
تنسيق "التعليم من اجل تنمية مستدامة"
عقد مؤتمر عن السياسات التنموية في شهر نوفمبر  /تشرين الثاني من كل عام

نحن مننتحدث االلمانية واالنجليزية

