بقعة ضوء على سياسة اللجوء
دعوة لجتماع مجلس اللجئين ببادن فورتمبيرغ
السبت  , 18.11.2017الساعة 17:00-9:30
Bürgerräume West
Bebelstraße 22, 70193 Stuttgart
البرنامج
09:30

الوصول و التسجيل مع القهوة

10:00

الترحيب

10:15

"زورق صيد السمك ضد القلعة الوروبية"
الموضوع الرئيسي:
" "Ein Fischkutter gegen die Festung Europa

)(Bärbel Mauch

بعد انتهاء مهمة النقاذ البحري اليطالية "مار نوستروم" في خريف عام  ،2014ازداد الموت في البحر البيض المتوسط مرة أخرى
على نطاق مخيف.وقد ترك ال إنقاذ البحري بشكل كبير لمنظمات الغاثة الخاصة ،وحتى اﻵن يوجد ما يصل إلى عشر
سفن للغاثة الخاصة تتحرك في وسط البحر البيض المتوسط للمساعدة فيال نقاذ  ،حيث الحاجة هناك هي الكبر لنقاذ الرواح.
ومع ذلك يفضل التحاد الوروبي الحد من الهجرة على حماية حقوق النسان ،وذلك على سبيل المثال عن طريق الستعانة بمصادر
خارجية في ميليشيات حرس الحدود الليبية .المنظمات الغير الحكومية تشكلون شهودا  Cمزعجين لذلك المر .ولهذا تتعرض منظمات
النقاذ لحملة تشهير وتجريم لم يسبق لها مثيل  :السفن يتم التنصت عليها ومصادرتها .ويتم دائما إطلق اتهامات  Fجديدة عليها ,دون
تقديم أدلة .روبن نوجيباور ،الذي شارك في تأسيس  Sea Watchوشارك في العديد من بعثات النقاذ ،يتناول الوضع وتطوره على
الحدود في البحر البيض المتوسط ويوضح لماذا النقاذ البحري المدني يجب اﻵن أن يستمر.
فرق العمل المرحلة الولى
11:15
ضعف جودة إجراءات اللجوء
AG 1
جلسات الستماع هي جوهر إجراءات اللجوء .أن اللجئين والمسؤولين والمتطوعين يواجهون بشكل جزئي نواقص و عيوب خطيرة
في جلسات الستماع في مجالت أخرى متعلقة بإ جراءات اللجوء .وسيقدم المتحدثون/المتحدثات تقارير عن هذه النواقص ونصائح عن
كيفية التعامل معها ،من أجل الحد من التأثيرات السلبية على إجراءات اللجوء.
المتحدثة :جوهانا مانتيل من اتحاد مجموعة المعلومات المعنية باللجوء والهجرة
المتحدث :يوهناس مول من رابطة كاريتاس المستقلة للستشارة الجتماعية في هايدلبيرغ
آخر أخبار عن عيش قانون اللجوء
AG 2
كان وليزال قانون اللجوء على جميع المستويات حديث الشارع  .لتحسين تطبيق الترحيل الجباري قانوني Cا ربط التحاد حزمة لجوء
أخرى ,التي تأثر تأثيرا  Cمباشرا  Cعلى العمل التطوعي.على سبيل المثال انخفضت القرارات المتعلقة بسوريا أو أفغانستان .وسيتم
عرض هذه التطورات وغيرها من التطورات الحالية ومناقشتها في حلقة العمل .كما ينبغي أن تكون حلقة العمل بمثابة منتدى
للمشاركين للجابة على مسائل قانونية محددة تواجههم في حياتهم اليومية.
المتحدث :سيباستيان رودر من وحدة عمل مجلس اللجئين في بادرن فورتمبيرغ
نيجيريا  -الوضع في البلد ونتائجه بالنسبة للهاربين النيجيريين
AG 3
تعد نيجيريا واحدة من الدول العشرة الرئيسية لطالبي اللجوء فى المانيا وبلغ معدل ال إعتراف حوالى عشرة فى المائة .ومع ذلك ل
يعرف إل القليل عن الوضع في نيجيريا وعن أسباب مغادرة الناس لبلدهم .في فريق العمل نضيء على الحالة الراهنة في البلد مع
التركيز بشكل خاص على بوكو حرام وحالة النساء هناك.
المتحدثة :لينا شميد من مركز معلومات المرأة شتوتغارت
المتحدثة :إيفا إرنست من كاريتاس الدولية ،إدارة أفريقيا

أنظمة الحدود الوروبية في منطقة البحر البيض المتوسط والتطورات الراهنة في إجراءات دبلن
AG 4
خلل المحاضرة الرئيسية سيبحث الفريق العمل أنظمة الحدود الوروبية في منطقة البحر البيض المتوسط بشكل أدق .وينصب التركيز
خللها على الوضع أمام السواحل الليبية ،وكذلك أيضا  Hس تؤ خذ المناطق الحدودية التركية/اليونانية بعين العتبار .الجزء الثاني من
فريق العمل يعمل على التطورات الحالية في اجراءات دوبلن .منذ ربيع  2017يعاد نقل الناس إلى اليونان .من جهة أخرى الترحيل
إلى هنغارية وإيطاليا متوقف .تعرض هذه التطورات وغيرها وآثارها على ممارسة الدعم الطوعي والرسمي للجئين.
المتحدث :مانفريد ويدمان المتحدث الرسمي لمجلس اللجئين
المتحدث .روبن نيوجيباور من منظمة Sea Watch
13:15

الغداء

فرق العمل المرحلة الثانية
14:15
فريق العمل :مراجعة ماتم وصفه

16:15

قهوة وحلوى

16:30

عرض للنتائج

17:00

النهاية

