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املرأة* يف الحوار
 – املشاركة ووجهات النظر يف ساكسونيا

كيف تشارك املرأة* يف ساكسونيا – يف السياسة واإلدارة وهياكل املجتمع املدين؟ ماذا تؤثر؟ ما هي 

وجهات النظر التي تتخذها النساء املهاجرات* ومن أصول مهاجرة وصاحبات* البرشة امللونة؟ ما 

الذي ُيّكن من املشاركة يف مجتمع ما بعد الهجرة؟

جميع النساء الفاعالت* والناشطات* من مختلف املناصب واالمتيازات واملوارد والخربات 

مدعّوات بحرارة للمشاركة. يكن لجميع النساء* واملتحوالت* جنسياً والتقاطعيات* واألشخاص 

غري الثنائيني التسجيل.

يف صيغ متنوعة ترثي التفكري والقلب )كحلقة النقاش ومنصة الحوار واملعرض التفاعيل وورشات 

العمل واملوسيقى والحركة واالسرتخاء( نريد فتح مساحات للتعرف عىل بعضنا البعض وتبادل 

الخربات ونقل املعرفة والتواصل وتقوية بعضنا البعض والتحدث حول آفاق التعاون دون تجاهل 

االختالفات.

يرافق الحدث بأكمله مرتجمون* للغات مختلفة مبا يف ذلك الرتجمة بلغة اإلشارة )إذا كانت هناك 

حاجة لذلك(. نحاول تأمني املزيد من احتياجات املساعدة. كام يتم تقديم رعاية لألطفال.

* لتوضيح أن هناك هويات جنسية أكرث من الرجال والنساء فقط نستخدم  * عالمة نجمة الجنس 

ألسامء األشخاص  لتوضح أن جميع الهويات الجنسية التي ال تتناسب مع معيار إما امرأة أو رجل 

ُمدرجة هنا وأننا نُقّدر التنوع ونفكر به.

يُرجى التسجيل حتى تاريخ 27.08.2021 باستخدام استامرة التسجيل عىل موقعنا:

يكن لجميع النساء* واملتحوالت* جنسياً والتقاطعيات* واألشخاص غري الثنائيني التسجيل.

رسم املشاركة: 60 يورو. رسم املشاركة املخفض: 10 يورو )لألشخاص واملنظامت مبيزانية منخفضة 

بحسب تقييمهم(

ملزيد من األسئلة يكنك التواصل معنا عرب:

Genderkompetenzzentrum Sachsen
FrauenBildungsHaus Dresden e.V.

Oskarstraße 1, 01219 Dresden

info@genderkomptenz-sachsen.de
هاتف:   75 52 310 – 0351

www.genderkompetenz-sachsen.de

mailto:info%40genderkompetenz-sachsen.de?subject=Frauen%2A%20Dialog
https://www.genderkompetenz-sachsen.de/bildung-beratung-und-vernetzung-fuer-die-arbeit-mit-gefluechteten-frauen/anmeldung-frauen-im-dialog-partizipation-und-perspektiven-in-sachen/


الربنامج

ً الجمة 17 أيلول من الساعة العارشة والنصف صباحاً حتى الثامنة مساءا

الرتحيب والتحيات مع فربق املنظامت* ومجموعة   الساعة 10.30  

)Latinxx Leipzig( التني إكس اليبزيغ

تعارف وتواصل    الساعة 11.45  

وجبة الغداء        الساعة 13.00  

شحن الطاقات: الرقص مع أونا شامع  الساعة 14.15  

)Una Shamaa(

مقهى الحكايات/ حلقة نقاش: مشاركة النساء*  الساعة 14.30 

صاحبات البرشة امللونة والنساء* من أصول مهاجرة يف ساكسونيا

 Petra Cagalj Sejdi :مع املمثلني* يف السياسة واإلدارة والجمعيات

 Nelma Batista dos Santos Hahneعضو برملان والية ساكسونيا( و(

 Lucianaعضو املجلس االستشاري لالجئني والنساء يف اليبزيغ( و(

Cristina Marinho Schollmeier مرشدة اجتامعية ومسؤولة مناهضة 

للتمييز يف حزب الـSPD( وداميغرا اليبزيغ وبون كوراج بورنا 

Anne-Christin Tannhäuser :املقدمة

اسرتاحة الساعة 16.30  

تعرف عىل املنظامت بشكل )املواعدة الرسيعة(  الساعة 17.00 

 Internationale Frauen Leipzig, Latinxx Leipzig, :مع

 Internationales Begegnungszentrum Pirna, Ladykracher -

Bon Courage Borna, Kolibri Dresden

وجبة العشاء الساعة 18.00  

برنامج مسايئ مع قراءة لـPMS – اضطراب ما بعد  الساعة 19.00 

الهجرة وجولة يف املدينة وموسيقى

نهاية اليوم األول الساعة 20.00  

السبت 18 أيلول من الساعة العارشة صباحاً حتى الخامسة مساءاً

Ciboulette ترحيب وإحامء مع الساعة 10.00 

املرحلة األوىل من ورشة العمل الساعة 10.45 

وجبة الغداء الساعة 12.30  

املرحلة الثانية من ورشة العمل )إعادة( الساعة 13.30 

اسرتاحة  الساعة 15.15 

مراجعة وتقييم الفعالية مع مالحظات ختامية من  الساعة 15.30 

Petra Köpping وزيرة الشؤون االجتامعية والتامسك االجتامعي يف والية 

ساكسونيا )مطلوب( والدكتورة Drin Gesine Märtens وكيلة وزارة 

العدل والديقراطية، أوروبا واملساواة

نهاية الفعالية الساعة 17.00 

Anne-Christin Tannhäuser :املقدمة  



ورشات العمل: الساعة 10.45 حتى 12.30 والساعة 13.30 حتى 15.15

1.( التنظيم الذايت للمهاجرين والتمكني – مكان خاص فينا فقط؟

Thi Thu Trang Nguyen  مع

ورشة العمل هذه مخصصة للنساء* واألشخاص غري الثنائيني الذين 

لديهم تجارب يف الهجرة و/أو العنرصية.

تسمح لنا الجمعيات املشرتكة بإنشاء أماكن يتم فيها االستامع إلينا 

ورؤيتنا. يكننا أن نفصح أخرياً عن التجارب العنرصية والتمييز 

الجنيس التي مررنا بها يف مساحات منظمة ذاتيًا حتى تتحول إىل 

أفعال سياسية. يكن للتمكني والتنظيم الذايت أن يقوينا يف مشاركة 

املوارد مًعا، لتحفيز عمليات الشفاء، لنصبح ناشطني سياسيًا وبشكل 

عام لتوسيع إمكانيات حياتنا مع اآلخرين.

يف هذه الورشة املسلية سنناقش األسئلة التالية: 

ما هي املنظامت الذاتية للمهاجرين املوجودة بالفعل يف ساكسونيا 

وكيف تعمل؟ 

من و/ أو ماذا نحتاج لتنظيم أنفسنا؟ ماذا يقوينا وما هي رؤيتنا 

لتنظيم ذايت ناجح؟

2.( كيف تكون حليف؟

Anna Gold – Glokal e.V مع

?What about you? What about us? How does it work

حديث حول الحلفاء واالمتيازات واملناصب وكيف يكننا التحدث 

عنها والترصف حيالها

3.( آثار العنرصية عىل صحة املرأة* العقلية:

 Lugain Khalifah  مع الدكتورة

يكن أن تؤدي العنرصية إىل تدين احرتام الذات، وانخفاض الرضا 

عن الحياة، واملخاوف، ومشاعر اليأس. وفًقا لذلك، فإنه يؤدي 

إىل أمراض عقلية )مثل االكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة 

والشكاوى النفسية الجسدية( وكذلك ضعف النجاح التعليمي 

والعالقات األرسية والتنشئة االجتامعية.

•  ما هي اسرتاتيجيات الوقاية املمكنة واسرتاتيجيات التعامل 

للنساء* املترضرات؟ 

•  كيف يتم دعم النساء* املعنيات من ِقبل بيئتهن؟

4.( كيف نعيش التقاطعية؟

.N.N. - Antidiskriminierungsbüro Sachsen e.V مع

التقاطعية كلمة تبدو أكاديية للغاية. من خالل مامرستنا يكننا 

إعطاء أمثلة مختلفة ورشح ما تعنيه التقاطعية. يكننا التفكري يف 

التأثريات واإلمكانيات التي يحملها هذا املصطلح عىل األشخاص.  

كام أنها فرصة للتفكري يف املكان الذي نتحدث منه واالمتيازات 

التي نتمتع بها. ستشمل ورشة العمل الخاصة بنا توضيحات، ولكن 

أيًضا متارين تفاعلية ستساعدنا عىل فهم املوضوع والتفكري فيه.

5.( )عدم( ظهور النساء* كويريات من أصول مهاجرة

Zoia Kashafutdinova  مع

هل تعرف شخصياً امرأة* من أصول مهاجرة كويرية؟ إذا أجبت بنعم 

هنا، سأكون مندهشة. هل أنت رمبا هذه املرأة*؟ ما هو شعورك حيال 

االنتقاص منك بسبب هذه الخصائص وغريها عىل سبيل املثال  كونك 

سوداء البرشة وكونك الجئة؟ رغم أ كونك متعلمة تعليام عاليا ومتخصصة، 

سباحة شغوفة وأم عطوفة تحب الخروج مع األصدقاء وغري ذلك الكثري. 

يتم تسليط الضوء عىل كويريتك وأصولك املهاجرة فقط عندما ال تريدين 

عىل اإلطالق أن يتم تقييمك حسب الصورة النمطية ويتم نسيانك يف 

أماكن أخرى. توّجب عليك تطوير اسرتاتيجيات ملواجهة التحديات. سيتم 

تخصيص مساحة لقصصك يف هذه الفعالية.

6.( النسوية التي تنتقد العنرصية ليست نزهة يف حديقة

Maren Jung, Büro für konstruktive Störung  مع

هذه الورشة تفعل. سوف نكتشف مًعا األماكن أو األشياء أو املشاهد يف 

الحياة العامة التي نربط بها التجارب العنرصية والجنسية. سندخل يف 

تبادل حول تحديات واسرتاتيجيات النسوية الناقدة للعنرصية ونرتك آثاًرا 

لتمكيننا الذايت.

7.(  تجارب العنرصية اليومية والتمييز

 Behnaz Sultanzadah, Fatemeh Hosseinzadeh, Olga مع

 Sperling, Frauentreff des Ausländerrats Dresden e.V

تعد تجارب العنرصية والتمييز جزًءا من الحياة اليومية يف ساكسونيا لكثري 

من النساء*. نريد التحدث معك حول هذا املوضوع. لكننا نريد أيًضا 

التحدث عن الطرق واإلمكانيات التي جعلتك قوية وشجعتك.


