
 

 الترحيب إسايم
 الهدف:

 
مواطنة غير  رابطةترحيب"، وهي مؤسسة غير ربحية، إلى تأسيس ورعاية التهدف مؤسسة "اسايم  

 .كانتون جنيف وتعريفهم على مرافق الكانتون رسمية للترحيب بطالبي اللجوء في
 

 استقبال بين األشخاص غير رسمية:شبكة 
 

تهدف إلى انشاء ورعاية رابطة من األعضاء داخل كانتون جنيف الستقبال والترحيب بالقادمين " إسايم الترحيب" 
 ، كمااألعضاء على اقتراح نشاطات ترفيهية على األشخاص الذين يرعاهم الـ )هوسبيس جنرال( عملالجدد، حيث يتركز 

ألشخاص القادمين حديثاً إلى كانتون جنيف أخصائيين اجتماعيين. إن الفكرة من وراء هذه الرابطة يعمل على الترحيب با
في هذه النشاطات هو إنشاء عالقات وثيقة تساهم في عملية االندماج بين سكان الكانتون وزواره الجدد بهدف إشراك الجميع 

 م في أوروبا.سوى خطاب الشعبوية والسائد هذه األيا والتي ال يستبعد منها
 

 االستقبال والترحيب:
 

االبداع والعفوية سيكونان عنوان كل لقاءاتنا، على اعتبار أن التواصل ال يحتاج إلى إجراءات وقنوات اتصال،  
كون االبتسامة هي صفة مشتركة بين الشعوب. لذلك، لألعضاء حرية التعبير عن مشاعر الترحاب تجاه القادمين الجدد إلى 

أو ببساطة عبر القيام بجولة في المدينة وتبادل األحاديث كيفما شاءوا وذلك سواء عبر شرب القهوة مع بعض  الكانتون
كما يستطيع أيضاً المتطوعون معنا المشاركة في النشاطات المقامة  بحيرة جنيف. ضفافوالجلوس في الحدائق أو على 

 لتابعة للبلديات.داخل مراكز اإلقامة الحكومية كمراكز استقبال الالجئين ا
 

 على وجه التحديد...
 

طالبي اللجوء الذين على اتصال بنا يقوم األعضاء بملء جدول شهري مرفقاً بتواريخ بناء على تنسيق بين عدد من 
ومواعيد مقترحة للقاءات عدة. حيث يذهب على األقل عضوان من المؤسسة إلى مراكز استقبال الوافدين لتنسيق نشاطات 

نعمل في حالة قدوم وافد جديد على أن يكون النشاط التالي لقدومه مخصصاً له حتى يتسنى له مباشرة االندماج مع مختلفة. 
كما نشجعه إذا رغب على دعوة من يريد من معارفه إلى هذا النشاط. كما ال يجب أال تقل مدة كل نشاط تقيمه  محيطه.

يرحب بشدة أن يبقى المشاركون جميعاً، وافدين ومقيمين، على  المؤسسةالمؤسسة عن ساعة واحدة على األقل. إن فريق 
 اتصال سواء عبر أم خارج نطاق المؤسسة.

 
 من هم األعضاء؟ وكيفية التسجيل؟

 
ملء  أن يتميكفي  ،كل األشخاص المقيمين في جنيف أو على مقربة منها سواء كانوا عاملين أم طالب! للمشاركة 

في مراسلتنا على البريد  اتترددوتكم المتنوعة ال ألسئل .فيسبوكأو عبر زر "التسجيل" على صفحتنا على  االستمارةهذه 
 comite.essaimdaccueil@gmail.comااللكتروني التالي: 

 
 ختاماً...

 
 

إلى إرساء أسس متينة للعيش المشترك والذي يسهم بشكل حاسم في مستقبلنا. إن سلوكنا  تهدف مؤسسة أسايم 
نابع من إيمان بالمستقبل؛ الترحيب بالوافدين هو رفض قاطع لظاهرة االنقسام االجتماعي. إن الروابط واللقاءات التي يقيمها 

 لتعاون. مستقبلنا، وبدون شك، بين أيدينا.المشاركون اليوم تشكل مدى استيعابنا للغد وقدرتنا على التضامن وا

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzh8Dt_DZfGFWpPOyGT2OAXrdwBvxyF5sBfrLSoDtBerQZA/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://www.facebook.com/essaimdaccueil/
mailto:comite.essaimdaccueil@gmail.com

