
 Politik und Gesellschaft السياسة و المجتمع
 

 (جمعية مسجلة)مجلس األجانب في درسدن 
Ausländerrat Dresden e.V.. 

 فرع يوهان شتادت
 لقاء النسوة للثقافة األممية
Elisenstrasse 35 
01307 Dresden 

 
   017696970696،    3070969-0351تلفون:  

E-Mail: familien@auslaenderrat.de 
 Internet: www.auslaenderrat.de 
 

 12إلى الساعة  10 أوقات الدوام: كل يوم اثنين من الساعة
 

  Sachsenalleeمحطة النزول  13و  6ترام بالينا  تصلون
 (Bönischplatz) محطة   62وباص 

 
 (جمعية مسجلة)مجلس األجانب في درسدن 

 
 من نحن:

 م مهمته مكرسة لالهتمام بمصالح الناس الذين 1990األجانب في درسدن جمعية مسجلة في عام تأسس  مجلس 
 تواجدوا في درسدن كمهاجرين أو الجئين. هدف عمل المجلس هو تلبية متطلبات هؤالء الناس الثقافية و االجتماعية

يمتهم للمثول بأنفسهم طارحين قضاياهم أمام مختلف و السياسة من أجل مساعدتهم في االندماج بالمجتمع األلماني ودعم وتقوية عز
 المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. مكتب الجمعية موجود في المركز أألممي للقاءات وهو يضم مكتب تقديم المشورة للمهاجرين 

 ةوالمهاجرات وكذلك غرف لألطفال و الشبيبة وكذلك لعمل العوائل. إضافة إلى ذلك هناك فرعان آخران للجمعي
 

 :ما نقدمه من عروض
بعد الجريمة المروعة التي أودت بحياة مروة الشربيني قمنا بتأسيس لقاء النسوة للثقافة األممية  وذلك في آب )اوغسطس(   

وكان هذا اللقاء في البداية مقتصرا على النساء المسلمات. أما اليوم فتلتقي نساء من مختلف األديان والقوميات.  2009من عام   
للتبادل مع بعضهن كانا مألوفا دن. في لقاء النسوة هذا تجد النساء مسالنسوة هذا أصبح مقرا مهما للقاء النسوة الساكنات في درلقاء 

والقيام بنشاطات و فعاليات مشتركة ومتنوعة.  البعض و للحوار بين مختلف األديان في العالم  
ءات المفتوحة. تساهم النسوة بفعالية في وضع برنامج العمل. لقاء النسوة التأهيل والتربية السياسية لهما مركز ثقل مهم في اللقا  

يساهم في مشاركتهن في الحياة االجتماعية ويقوي كفاءتهن ويشجعهن على المشاركة ، وموقع ملهم لكثير من المشاريع للنساء
  الفعالة.

وأمسيتان   ،ودورتان لتعلم السباحة ،تعليم ركوب الدراجاتدورات ل 3تنظيم  قمة الفعاليات التي قمنا بها في العام الماضي  كانت
 .2010في عام  دن"سفي در مهاجراتالعالم ومعرض للصور الفوتوغرافية بعنوان " أنا ايضا انتمي إلى هذه المدينة.  ،للرقص
القيام برحلة للتثقيف   وانتجنا فيلما قصيرا عن اللقاء النسوي اضافة الي دنيات"سدراقمنا معرض الصور "نحن  2013 وفي عام

من  براغ و اليبزك وبرلين. كل  السياسي الي   
 

 نحن نتكلم  األلمانية و الروسية و العربية و الفارسية و الرومانية.

 

(جمعية مسجلة)  دعم النساء في درسدنمؤسسة   
 

Frauenförderwerk Dresden e. V. 
Strehlener Straße 12-14 

01069 Dresden 
 

Telefon: 0351-2026910 oder 0351-2026926 
Fax: 0351-2026916 

E-Mail: post@frauenfoerderwerk.de 
Internet: www.frauenfoerderwerk.de 

 
الجمعة من الساعة –األربعاء من الساعة الثامنة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ) رعاية األطفال( األثنين   :أوقات العمل  

.)مهاجرون يساعدون المهاجرين(الثامنة صباحاً حتى الرابعة بعد الظهر   

http://www.frauenfoerderwerk.de/


،)Gret-Palucca- Straße   9،،1011  (حطة م   ( ترامدرسدنمحطة القطارات الرئيسية في ) 2و  1المواصالت أس بان  
) ، Uhlandstraße )محطة   66باص رقم  ( ، Lennéplatz   محطة ) 13ترام رقم  

)Lennéplatz   )محطة  75باص رقم 
                                                                                                              

(جمعية مسجلة)   دعم النساء في درسدنمؤسسة     
 

َمن نحن   
دعم مطلب مساواة النساء والفتيات في مجتمعنا .ودافعنا هو ، األوضاع المهنية للنساء اصةالحالة اإلجتماعية وخهدفنا هو تحسين   

 
 الخدمات التي نقدمها:

 حضانة األطفال
العناية باألطفال وحضانتهم ب  تقوم مجموعة من الناشطات، على أساٍس تطوعي  ومزاولة المهنة بهدف تسهيل الجمع بين العائلة 

.لألمهات المعيالت لوحدهن ) بدون رفيق حياة(موجهة غالبا وهي خدمة ، ساعات لعدد من البشكل مسؤول وبكل الحب   
 

تخدمات نقدمها للعائال  
. المشاركة في مجموعة دعم رعاية االطفال األطفال من قبل ناشطات متطوعات لمدة عشرين ساعة في الشهر رعايةتوقيع عقد ل 

 )ليست شرطا لعقد الرعاية(.
 

 خدمات للمربيات المتطوعات    
دة ، م إجتماعات شهرية لبحث موضوعات محددمة ، وتقدم توجيهات متخصصة وتنظتقوم الجمعية بتحديد األتفاق على نوعية الخ 
تأمين ضد الحوادث. ضمن اللعمل الُمنجز وتعن ادفع تعويضات ماليةتو  
 

 مهاجرون يدعمون المهاجرين
في اطار المساهمة الطوعية اليومية  عاماً ( مساعدة لقضاء اإلحتياجات  65يتلقى المهاجرون والمهاجرات  المسنون )من سن  

ً للمواطنين  :. ويقدم مرافقونا اليوميون للمتقاعدات والمتقاعدين المساعدات التالية من قبِل مرافقين من أصوٍل مهاجرة أيضا  
المسنين سد الثغرات الموجودة حاليا في نظام رعاية إنجاز األحتياجات اليومية المعتادة ، ونعني بذلك  -  
،ن األشتراك في الحياة اإلجتماعيةتحسي -  
ق المشترك - ، المساعدة المتبادلة مع الجيران  كالتسوُّ  
المرافقة أثناء مراجعة األطباء والدوائر وحضور الفعاليات المتعلقة بالمسنين ، -  
التمش ي والترويح المشترك ، -  
المرافقة إلى الفعاليات والثقافية . -  
 

 أننا نتحدث األلمانية والروسية

 
 

    (جمعية مسجلة) الحدائق العالمية في درسدن
 

 العنوان البريدي:
Internationale Gärten Dresden e. V. 

Erlenstraße 9 
01097 Dresden 

 العنوان الخاص للزيارات:
Gemeinschaftsgarten 

Pfotenhauerstraße 103 
01307 Dresden 

 
info@gaerten-ohne-grenzen.org:البريد االلكتروني 

www.gaerten-ohne-grenzen.org   :االنترنت 
 
حتى شهر  راذ/ آاوقات المراجعة: تفتح الحديقة الجماعية ابوابها يوميا طيلة السنة. ويستمر الموسم الرئيسي من شهر مارس 

ل/اكتوبر .تحديد الموعد حسب االتفاق. وال توجد اوقات زيارة ثابتة ويمكن  تشرين األوَّ  
 

)Pfotenhauer Straße )محطة النزول   64( وخط الباص  Johannstadt )محطة النزول  62خط الباص رقم    
 

  جمعية مسجلة الحدائق العالمية في درسدن
 من نحن؟

mailto:info@gaerten-ohne-grenzen.orgعنوان
file:///C:/Users/Nabil/Downloads/www.gaerten-ohne-grenzen.org


من الفواكه والخضروات والورود  ونهما يريد ،وا معا او بشكل فرديليزرع  يلتقي الناس في الحديقة الجماعية التابعة للجمعية
ليتعلم الواحد من اآلخر. الحديقة مفتوحة للجميع. ولكن يؤدي و ات خبرللتبادل وينتج العمل المشترك  ثقافية يمكنهم تنظيم انشطة و

اة وحرية في اتخاذ القرار في تسيير شؤون وبشكل خاص تريد الجمعية ان تكون موقعا يشارك فيه الناس من كل االصول بكل مساو
بلدا.  20شخصا من  80الجمعية حاليا حوالي شارك في نشاط مشروع الحديقة. ونستهدف هنا خاصة مجموعة الالجئين. وي  

 
 عروضنا:

 تتيح الجمعية استخدام قطع صغيرة من ارض الحديقة لزرعها بشكل فردي او بشكل مشترك من مجموعات. 
 حدائق عمال الوا ،يقة والتي تشمل اعمال البناءاالعضاء المشاركة بنشاط في كافة مشاريع الجمعية  داخل وخارج الحديمكن لكل 
برامج وال . والخ مجموعة السينماأو ، وفرقة الكورال ق كرة القدميفرة في ك، والمشاروالتحضير للفعاليات الثقافية ،المختلفة

جرات والمهاجرين والالجئين وطالبي اللجوء.فتوحة للجميع خاصة للمهاالمعروضة م  
 ةاننا نتحدث باللغات الروسية والعربية والفارسية واالوردو والصينية واليابانية واالسبانية واالنكليزية والبنجابية والكردية والتركي

.والهولندية والتشيكية وااليطالية وااللبانية والفرنسية واالوكرانية  
 

 
 مجموعة عمل والية ساكسونيا للتعليم السياسي الثقافي في )جمعية مسجلة( 
LAG politisch-kulturelle Bildung Sachsen e. V. (pokuBi) 

Schützengasse 18 
 0174-8032276الهاتف: 

  sachsen.de-kontakt@pokubi :البريد اإللكتروني
  sachsen.de-www.pokubi  :اإلنترنت

 
 البريد اإللكترونيوالتواصل عن طريق الهاتف،  18-14والخميس  12:00حتي  10:00ساعات العمل لدينا: األربعاء 

 
 Bahnhof Mitte)   -)موقف10، 6، 2، 1الترام و   Kongresszentrum) )موقف11الترام  تصلون الينا بخطوط

 
 

 مجموعة عمل والية ساكسونيا للتعليم السياسي الثقافي في )جمعية مسجلة(
 

 من نحن:
 نحن منظمة غير ربحية نقوم بتنظيم حلقات دراسية. 

 .ننشر معلومات حول مظاهر النازية الجديدة والعنصرية والظواهر التي تهدد الديمقراطية في ألمانيا وساكسونيا... 
 السلوكيات غير المقبولة وأوضاع الظلم االجتماعي.كتشاف وفضح الالرأي العام ننبه ... 

 ... وندعم الثقافة الديمقراطية واالجواء التي تضمن لإلنسان حرية اإلرادة ونعمل من أجل بناء مجتمع للهجرة ال تمييز فيه.
 

 :عروضنا
 

)Betzavta بيتزافتا ) –حقوق االنسان تعلم  الديمقراطية و   
 

  ديمقراطيةللمفهوم ه الحلول على ذوتتأسس هالحياة اليومية. نزاعات التي تأتي بها ديمقراطية لل حلوالتجدون هنا افكارا متنوعة تعرض 

ظر الي العالقات بين الناس، العالقة بين ا المفهوم يدعو للنذهباألغلبية البسيطة.  ذيتخ قراراالمور بفكرة الحسم يذهب أبعد من 

اح اسيضيمكن مثل اإلقصاء والعدالة والحرية والمساواة قضايا تمارين مثيرة حول ومن خالل . والفردفرعية المجموعة والمجموعة، ال

ادراك ان انهاء النزاع يتطلب المهم هو  ويمكن تنمية القدرة على التعاطف والتعامل مع النزاعات.طرق التفكير الخاصة وااللتباسات 

 ذتدعو للتحقق من صحة منهج اتخا Betzavtaكين فيه والحفاظ على الحق المتساوي للجميع في التطور الحر. مراعاة كل المشار

لقتين. وتنقسم ورشة العمل الى حمبتكرة. وتتيح المجال للعثور على طرق جديدة  ،تسوية النزاعاتالى ايجاد الحلول المناسبة لو ،القرار

ج من ذيمكن للمشاركين في الجزء التالي بحث كيفية التسوية الديمقراطية لنما  اديةعالحياة الفبعد أول محاوالت التطبيق في يوم 

برنامج المؤسسة التعليمية التابعة التحاد النقابات يعترف بها ه ايضا كمادة تعليمية اساسية ذهورشة العمل تقدم . نزاعات يعرفونها

 .Betzavtaيق طريقة لتخريج مدربات ومدربين معترف بهم  لتطب االلماني 

 

 نتكلم اإلنكليزية واأللمانية والبولندية والفرنسية والسواحلية.

 

 

العمل والوصول إلى السلطةالقدرات على توسيع  -التمكين في مجتمع الهجرة   

ثنية واجهون بنظرة اأو الماني اال انهم في حياتهم اليومية  في المانيا ي الذين لديهم جواز سفر أجنبيا البرنامج موجه الي المواطنين ذه

ن نقدم مساحة نحخرين"  وكثيرا ما يتعرضون لالقصاء  سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.  آيعتبرون "مختلفين ..  ذاعنصرية او 

 في إمكانيات تغيير الظروفونبحث نفكر ونحن حياة هؤالء الناس. تقيد وتهدد عنصرية بها تي تكمن هياكل السلطة الل لتصديل

مكانات تتسع امام االشخاص والمجموعات التي عانت من العنصرية ابحيث مجتمع الهجرة، لشخصية والجماعية والمجتمعية في ا

mailto:kontakt@pokubi-sachsen.de
http://www.pokubi-sachsen.de/


مكن تعديله يل حلقة نقاش او شكل آخر سواء في شكالتمكين برنامج ي يقدم به ذ. الشكل الالسلطةالتأثير على  إلىتنفتح السبل العمل و

 حسب االتفاق مع المشاركين. 

 

 نتكلم اإلنكليزية واأللمانية والروسية واألوكرانية واإلسبانية والبرتغالية

 
 

 جمعية مسجلة -فريق االلمان القادمين من روسيا 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V.  

Pfotenhauerstraße 22/0104 
01307 Dresden 

 
Telefon: 0351-45264512:التلفون 

E-Mail: lmdr.dresden@googlemail.com  :عنوان البريد االلكتروني 
Internet: www.deutscheausrussland.de الصفحة االلكترونية )االنترنت(:      

 
  15حتى الساعة  10اوقات المراجعة: االثنين من الساعة 

.  15حتى الساعة  13الخميس من الساعة   
19:30حتى الساعة  17تدريبات الكورس )فرقة الغناء(: الخميس من الساعة   

 لى العنوان التالي:
Lingnerallee 3 ( في الطابق االرضي 3006غرفة رقم  )، 01069 Dresden،  

في مقر الجمعية 12حتى الساعة  10ة  : الثالثاء من الساعة المجموعة النسائي  
 

 )Bönischplatz )محطة النزول   62وخط الباص    )Sachsenallee )محطة النزول 13و 6خطي الترام    
 

جمعية مسجلة -جمعية المواطنين االلمان من روسيا   
 

 من نحن؟
روا داخل بلدان االتحاد السوفييتي السابقة وعادوا كألمان تتبنى جمعية المواطنين االلمان القادمين من روسيا مصالح  االلمان الذين ُهج ِ

 روسيا الى المانيا بعد عقود من السنين بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. يقع المكتب االتحادي لجمعية المواطنين االلمان من روسيا
روسيا هي جمعية ذات منفعة عامة مسجلة تنتمي اليها جمعيات على في مدينة شتوتغارت. وجمعية المواطنين االلمان القادمين من 

 صعيد الواليات واالصعدة المحلية )من بينها مجموعة درسدن( ومكاتب استشارية للمهاجرين البالغين.
 

 عروضنا:
اندماجهم في  نحن ندعم . والمجتمعي باسمهمنحن المعبر السياسي وويهم. ذالقدامى منهم والجدد ومتوطنات النحن نمثل مصالح 

فال لالط ومشروع ،ودورات للمتقاعدين ،نينط. وعندنا مشاريع عديدة مثل تمارين اللغة االلمانية للمتوطنات والمتون الجديدالوط
 لة ما قبل المدرسة والخ. لمرح

 
 نتحدث باللغتين االلمانية والروسية

 

 مركز المعلومات المسكوني   )جمعية مسجلة(
  

                                                                           Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V. 
                                                                                                                             Kreuzstraße 7 
                                                                                                                           01067 Dresden 
 
                                                                                                               Telefon: 0351-4923365 
                                                                                     E-Mail: stube@infozentrum-dresden.de 
                                                                                                 Internet: www.stube-sachsen.de 

  
:أوقات العمل  

  15 – 14و 12 – 10الخميس    –األثنين 
 ومن المفضل واألسهل اإلتصال بنا عبر البريد األلكتروني

 
 )Pirnaischer Platz    محطة)12،  4،  2،  1يمكن الوصول إلينا بواسطة خطوط الترام  رقم 

     ) Prager Straße محطة) 12، 11،  9،  8   خطوط الترام رقم( أو بةمحطنفس ال) 75و  62باص رقم الوب   
 

mailto:lmdr.dresden@googlemail.com


 (جمعية مسجلة)  المسكوني عمامي مركز االلا
  

 َمْن نحن :
 
 STUBE ه بأهتماننا التعليم العالينظام   . ونحن برنامج خارج إطارهي مختصر لكلمة ألمانية تعني برنامج يرافق الدراسة . نتوج 

 أوربا ) ليس البلدان األعضاء في بالدرجة األولى نحو الدارسين القادمين من بلدان أفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية وجنوب شرق
اً فرع 11. ويوجد من وإلى الدارسين المعنيين من هذه البلداناعي سياسي متاجأنه مشروع . (/ البلدان الصناعية األوربياالتحاد 

 لمنظمتنا في مختلف أنحاء ألمانيا .
 
 

التي نقدمها : الخدمات  
 STUBE جنوب شرق اوروبا في دارسين من من افريقيا وآسيا وامريكا الماتينية وللفي ساكسونيا  للدراسة مصاحب امجنبر

     جامعات ساكسونيا.
دورات تنظَّم في نهاية األسبوع في موضوعات سياسية عن البلدان ، التي ينحدر منها الدارسون ، وكذلك ونقدم سيمنارات 

ألمر  اآلخر الهام هو تبادل موضوعات عالمية مهمة . وخالل ذلك نحصل على مزيد من المعلومات األضافية عن ألمانيا . ا
 المعلومات والخبرات بين الدارسين أنفسهم . ويمكن التعرف

 على بعض وكسب األصدقاء لألرتياح من ضغط الدراسة اليومي . ويمكن للدارسين المبادرة  بتنظيم  ندوات وفعاليات في دور 
هذه النشاطات مالياً وتنظيمياً . كما نقدم دعماً في حال وجود السكن المخصصة للطلبة  أو في الجامعة ...إلخ و تقوم منظمتنا بدعم 

أو تمويل األقامة لغرض الدراسة والبحث في بلد المنشأ  التي اتي منها الطالب بلدال أمكانية ورغبة في إجراء التطبيق العملي في  
ذلك عن طريق تقديم طلب لصرف تذكرة السفر ونفقات للجيب . ) فقط في البلدان النامية( ويتم  

 
كلم األلمانية واإلنكليزية .نحن نت  

 
 (جمعية مسجلة)  المسكوني عمامي مركز االلا

Ökumenisches Informationszentrum ÖIZ e. V. 

 عنوان الزيارات
Kreuzstraße 7 

01067 Dresden 
 

:أوقات العمل  
ومن المفضل واألسهل اإلتصال بنا عبر البريد األلكتروني 15 – 14و 12 – 10الخميس    –األثنين   

 
 )Pirnaischer Platz    محطة)12،  4،  2،  1يمكن الوصول إلينا بواسطة خطوط الترام  رقم 

     ) Prager Straße محطة) 12، 11،  9،  8   خطوط الترام رقم( أو بةمحطنفس ال) 75و  62باص رقم الوب   

Telefon 0351-4923365 
E-Mail stube@infozentrum-dresden.de  
Website http://www.stube-sachsen.de  

 (جمعية مسجلة)  المسكوني عمامي مركز االلا
 

 من نحن:
تنسيق العمل التطوعي في كنائس درسدن. ن في مدينتنا درسدن"يجئمشروع "الما  

ضمن عمل الطوائف الكنسية بدعم  جئينستة مواقع لتنسيق النشاط التطوعي لمساعدة الال 2015في ساكسونيا في ربيع عام نشأت 
ه المهمة.ذمن الكنيسة االنجيلية اللوثرية في الوالية. في درسدن يقوم المركز االعالمي المسكوني به  

 
  ما نقدمه:
في مشاويره اليومية ا النشاط من مصاحبة الالجئ ذهجئين. ويمتد ساعدة الالمجاالت مفي مختلف  ون المتطوعونعاونينشط الم

ركة في حمالت. نحن اشرسمية وتبني مسؤولية المعاونة في لقاءات تمارين اللغة وغيرها الى اللقاءات مع مواطنين والمللمرافق الو
ونبلغ بالتطورات شاء االتصاالت نه المشاريع والمبادرات المحلية. ونحن نساعد في اذبين هوننشئ الصلة وندعمهم الالجئين صاحب ن

ا نعقد لقاءات منتظمة. وننظم محاضرات وحوارات في االماكن المختلفة وفي ذهالحديثة لخلق عالقات طيبة بين الناس. لتنظيم 
   وانشطة اخرى في المدينة.مع فاعلين آخرين  التعاون تعزيز و ونسعى ايضا لدعم تبادل المعلومات .ز االعالمي المسكونيكمرال
 

 مبادرات التبني والترحيب بالماجئين

http://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/migration/vereine/Politik-und-Gesellschaft.php
https://eforms.dresden.de/intelliform/forms/dresden/15_buergermeisteramt/15_buergermeisteramt/15_006_kontaktformular_de/index?receiver_name=%D6kumenisches+Informationszentrum+%D6IZ+e.+V.&receiver_email=stube%40infozentrum-dresden.de&back_address=https%3A%2F%2Fwww.dresden.de%2Fde%2Fleben%2Fgesellschaft%2Fmigration%2Fvereine%2FPolitik-und-Gesellschaft.php
http://www.stube-sachsen.de/


الحصول على معلومات وعناوين بوسعكم ، كنتم ترغبون بالعمل التطوعي من أجل الالجئين في درسدن أو في أحد أحيائها نإ
                                     لتقديم خدماٍت طوعية على العنوان التالي التي يمكنكم فيها التبرع بأشياء عينية ، أو إرشادكم إلى عروض األماكن 

www.dresden.de/asyl 
  

ٍر شامل عن الخدمات ، التي تقدمها مختلف الشبكات والمبادرات والموائد المستديرة    ومبادرات ويمكنكم الحصول على تصوُّ
درسدن للجميع " ويمكنكم إقامة عالقات عن طريق اإلتصال المباشر بالمجموعات ، بألقاء نظرة على صفحة تحالف "يبالترح

 والمبادرات والمنظمات .
http://afeefa.de 

 

                                                                                              Pro Asyl، Amnesty International 
                                                                                                   save-me-Kampagne Dresden 

 
منظمة العفو الدولية –دعماً للجوء   

إنقذوني  –حملة  درسدن  
  

                                                                               E-Mail: kampagne@save-me-dresden.de 
                                                                                        Internet: www.save-me-dresden.de 

 
إنقذوني –درسدن ، حملة    

   
 َمْن نحُن :
ات توطينهم في الُمدِن والبلد إنقذوني من أجل قبول الالجئين ضمن إطار وبرنامج  توطين الالجئين في ألمانيا ، وتدعم –تعمل حملة 

   .دون مقابلين يعملون ذال للكثير من الناسالعمل التطوعي ادا على اعتمالمنظمة عيش ومساعدتهم على تثبيت أقدامهم هناك . وت
 

 خدماتنا :
"  درسدن مدينة في  إنقذوني –حملة  معنا ! إنضموا إلىساهموا   

التاليةوعة المتنمكانيات اإلتوجد و  
 
ساهموا في الحملة بأسمكم في اإلنترنت ) عملية تبن ي رمزية ( ، -  
.آخرينعلى الجيء لغرض التوطين في تعرفوا كونوا شب يناً / ِشب ينةً فعليين ، فمن خالل ذلك يمكنكم أْن ت -  
ساندوا حملتنا في عملكم السياسي واإلداري . -  

 
  نحن نتكلم األلمانية واإلنكليزية

 

 
 )جمعية مسجلة(   ZMOشياب )جمعية مسجلة(التعاون مع شباب اوروبا الشرقية 

Zusammenarbeit mit Osteuropa-Jugend e. V. (ZMO-Jugend e. V.) 
Kipsdorfer Straße 100 

01277 Dresden 
 

Telefon: 0351-2899276 :التلفون 
E-Mail: zmo-jugend@web.de :البريد االلكتروني 

Internet: www.zmo-jugend.de  :االنترنت 
 
 
 Altenberger Straße))محطة 10و 4الترام Altenberger Straße)   )محطة 87و 85و 65وخطوط الباص  
 

 )جمعية مسجلة(   ZMOاببش )جمعية مسجلة(التعاون مع شباب اوروبا الشرقية 
 

    من نحن؟
اب لشبتقديم الدعم لجمعية ذات منفعة عامة ومنظمة معترف بها لمساعدة الشباب. ويكمن الهدف الرئيسي في  ( ZMO) جمعية شباب

 هم التي أتوا بها وتشجيعهم على العمل منرعاية ثقافتمساعدتهم على ، واندماجهم االجتماعي والثقافيلتحقيق الذين لهم خلفية هجرة 
ال . وعمل جمعيتنا بين االطفمن اهل المدينةطفال والشباب لالحة للمهاجرات والمهاجرين وو. وعروضنا مفتادل التفاهم بين الثقافات

نقدم عروضا مفتوحة ومنها طبقا لموضوعات محددة وننظم العمل في مجموعات و فيوالشباب متنوع ويشمل االستشارات والعمل 
 .مشاريع وانشطة مختلفة

mailto:zmo-jugend@web.de
http://www.zmo-jugend.de/


 
: ما نقدمه  

سنة" 18"االنتخاب لمن هم اقل من   
يعد واحدا من  سنة" 18"االنتخاب لمن هم اقل من  .نحاول بمشاريعنا ان نشجع االطفال والشباب على المشاركة وفهم الديمقراطية

. في البداية يتعرف  2013سنة  ذه المبادرة منذاكبر المبادرات التثقيفية السياسية لالطفال والشباب في المانيا. ونحن نشارك في ه
وبرامجها ويساعد مشروعنا المشاركات والمشاركين على فهم السياسة ووعود السياسيين وعلى كيفية زاب المشاركون على االح

اب ا يقترب االطفال والشبذبرنامجهم الخاص. به هطرح االسئلة عليهم. ويمكن ان يصمم المشاركون صندوقا لالنتخاب ويكتبون علي
ا ذه ذا يبدؤون في صياغة عالمهم. وينفذببنفسهم على اسئلة سياسية، ومن التعرف على مصالحهم  وصياغتها، ومن االجابة 

     المشروع قبل "االنتخابات الحقيقية" بتسعة ايام.
  

 نتحدث باللغات االلمانية والروسية   

 


