
تدعم الجمعية االستشارية لالجئين في ساكسن-أنهالت 

االعتراف بحقوق الالجئين و تحسين ظروفهم املعيشية.

نعمل منذ عام 1994 على مستوى الوالية لحل املشاكل االجتماعية و القانونية 

لالجئين و نـعارض العنصرية و التمييز.

الجمعية االستشارية لالجئين هي منظمة غير حكومية , تنشط في أنحاء والية 

ساكسن-أنهالت في املجاالت التالية:

ŗ  النشاطات والحمالت و الفعاليات وخدمة املعلومات واألنشطة اإلعالمية و

الصحفية.

ŗ .تقديم التوصيات ألصحاب القرار السيا�سي

ŗ  مركز معلومات وربط شبكي لالجئـين واإلحالة إلى املراكز االستشارية

والقانونية.

ŗ .Pro Asyl تقديم الطلبات  لصندوق املعونة القانونية في مشروع برو أزول

ŗ  عضو في لجنة االحاالت الصعبة ساكسن-أنهالت, عضو في املائدة املستديرة

ضد كراهية األجانب, عضو في اتحاد الهجرة و االندماج, عضو في املجالس 

.Pro Asyl الوطنية لالجئين, عضو في الرابطة االتحادية لبرو أزول

ŗ .في شبكات العمل مع املبادرات و املنظمات و املراكز االستشارية

ŗ .في دعم جمعيات الالجئين ذاتية التنظيم

نحن منظمة مستقلة عن األحزاب والكنائس, و ذات تمويل ذاتي من خالل 
رسوم العضوية والتبرعات وتمويل املشاريع.

لالتصال والتواصل:

Magdeburg مقر الجمعية في ماغديبورغ

Schellingstr. 3-4 · 39104 Magdeburg
 
 Stefanie Mürbe
	ايميل stefanie.muerbe@fluechtlingsrat-lsa.de

 Anne Wedekind
anne.wedekind@fluechtlingsrat-lsa.de ايميل

 Christine Bölian
	ايميل christine.boelian@fluechtlingsrat-lsa.de

9613/4 54 50  391  0049 تليفون

9615 54 50  391  0049 تلفاكس
 
info@fluechtlingsrat-lsa.de ايميل

   lHalle Saale d )مكتب هالة )زالة

Kurallee 15 · 06114 Halle (Saale)
 
 Cynthia Zimmermann
cynthia.zimmermann@fluechtlingsrat-lsa.de ايميل

 Georg Schütze
georg.schuetze@fluechtlingsrat-lsa.de ايميل
 
2521 50 44  345  0049 تليفون

2522 50 44  345  0049 تلفاكس
 
info@fluechtlingsrat-lsa.de ايميل

www.fluechtlingsrat-lsa.de لتضامن غير محدود!
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الجمعية االستشارية لالجئين في ساكسن-أنهالت



AMIF مشروع

مركز معلومات الوالية للجوء والالجئين

يستهدف املشروع طالبي اللجوء والالجئين للمشاركة كمتطوعين أو موظفين في 

مجال العمل مع الالجئين واملجاالت األخرى.

أهدافنا هي:

ŗ .تأمين املعلومات والتوصيات األولى لالجئين

ŗ .تحسين الظروف املعيشية لالجئين في ساكسن-أنهالت

ŗ  جمع معلومات حول اللجوء والالجئين وظروف االستقبال و األوضاع املعشية

لالجئين في ساكسن-أنهالت وتقديمها للمراكز االستشارية و مجموعات الدعم.

ŗ .رفع الوعي العام من خالل العالقات العامة واملواد اإلعالمية

نحن نقدم

ŗ  توفير املعلومات املطلوبة وتحضير املعلومات األولية لالجئين ومجموعات

الدعم.

ŗ -تقييم وتحليل معلومات اللجوء والالجئين وكذلك حالة الالجئين في ساكسن

أنهالت.

ŗ  التواصل وتقديم املشورة وتبادل الخبرات مع مجموعات الدعم واالتحادات

وشبكات التواصل.

ŗ  تقديم الدعم من خالل شبكات التواصل وتبادل الخبرات في جمعيات

الالجئين ذاتية التنظيم.

ŗ .الدورات التدريبية والفعاليات العامة

ŗ .زيارة أماكن إقامة الالجئين وتقديم توصيات لتحسين األوضاع املعيشية

Stefanie Mürbe ستيفاني موربي مسؤولة التواصل  
)مكتب ماغديبورغ(  

من 30/06/2015 وحتى 29/06/2018 مدة املشروع 

هذا املشروع ممول من قبل صندوق الهجرة واللجوء واالندماج, وبدعم من:

PRO ASYL -مشروع برو أزول

الدعم املتنقل للمتطوعين التضامن ألجل اللجوء

مع تزايد أعداد الالجئين ,اتسعت كذلك األعمال التطوعية لهم . يعمل هذا 

 لهذه الغاية 
ً
املشروع على ربط ودعم املتطوعين في ساكسن-أنهالت.و تحقيقا

يترافق األفراد و املبادرات من خالل إقامة تدريبات واستشارات وورشات عمل 

منتظمة ودقيقة. عالوة على ذلك فإنهم يحصلون على عروض ودورات تأهيلية 

لدعمهم على املدى الطويل من التعب واالرهاق ولتحضيرهم وتقويتهم ضد 

النزاعات السياسية, وجعل مصادر املعرفة متاحة للجميع.

Anne Wedekind  آني ويديكيند مسؤولة التواصل 
)مكتب ماغديبورغ(  

من 19/05/2016 وحتى 18/05/2017 مدة املشروع 

هذا املشروع بدعم من:

PRO ASYL مشروع برو أزول

ناشطون ضد التطرف –تعزيز املبادرات املحلية

منذ أن قامت املظاهرات ضد ايواء الالجئين في برلين-هيليرزدورف في صيف 

عام 2013 , تشهد جمهورية أملانيا االتحادية , بما في ذلك والية ساكسن أنهالت, 

موجة غير مألوفة من العنف والحراك العنصري. حيث ظهر إلى جانب عمل 

االتحادات دور فاعل ملتطوعي برنامج دعم الالجئين كشريك محلي ورئي�سي 

في مواجهة صعود تيار النازيين الجدد واألحزاب العرقية والقومية والتيارات 

 إلى ذلك يهدف املشروع إلى تعزيزاالرتباط  بين 
ً
العنصرية األخرى. تباعا

االتحادات والناشطين املحليين ويتم توفير الدعم والتدريب واالستشارات,و 

يترافق بذلك أيضا اإلعداد للمناقشات السياسية في مواضيع  كسياسة اللجوء 

و مناهضة العنصرية أو القوانين املتطرفة.

Georg Schütze جورج شوتزة مسؤول التواصل 
)مكتب هالة(  

من 01/08/2015 وحتى 31/07/2017    

هذا املشروع بدعم من:

الجمعية االستشارية لالجئين في ساكسن-أنهالت هي منظمة مسجلة. 

مجلس اإلدارة الخاص بنا يمارس عمله دون مقابل مادي. لدينا مقر 

في مدينة ماغديبورغ ومكتب في مدينة هالة وطاقم عمل من موظفين 

وموظفات بدوام كامل.

ملزيد من املعلومات عن عملنا يرجى زيارة موقعنا على االنترنت:

www.fluechtlingsrat-lsa.de

!
ً
أي دعم يشكل فرقا

ادعم عملنا مع الالجئين واملهاجرين:

قم بالتسجيل كعضو في الجمعية برسوم عضوية سنوية لدعم 
العمل الجاري للجمعية, وسوف تتم دعوتك لحضور لقاءات 

واجتماعات األعضاء.

يمكنك التقدم بطلب العضوية في مقر الجمعية, جميع املعلومات 
متاحة على موقعنا على االنترنت وبامكانك التواصل مع مقر 

جمعيتنا.

إذا كنت ترغب في دعم الجمعية االستشارية لالجئين من خالل 
العمل املشترك, فإننا نرحب بالتواصل مع مقر الجمعية.

 أو ادعم عملنا بتقديم التبرعات بشكل منتظم 
ً
قدم لنا تبرعا

لتحسين األوضاع املعيشية لالجئين.

للتبرع على حساب:

:للتبرع على حساب
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt e.V.

Deutsche Kredit Bank
IBAN: DE80 1203 0000 0000 8355 12

BIC: BYLADEM1001

عند الرغبة يمكنك طلب ايصال التبرع.


