التسجيل
يرج ملحظة الموعد النهائ للتسجيل ف  19آذار  /مارس .التسجيلت اللحقة من الممكن أن ل تأخذ بعي العتبار.
نعم سآئ ال اجتماع مجلس اللجئي ف  24أذار  2018ف شتوتغارت وسأسجل بفرق العمل التالية:
AG 1 AG2 AG3 AG 4 AG 5
هنا أسجل نفس ملزم ف غداء نبائ )للتبع(.
أنا بحاجة ال ترجمة باللغات التالية:
)ملحظة :يتم تقديم ملخصات باللغات النجلبية والدارية والعربية ،ولغات أخرى حسب الحاجة(
أود أن أصبح عضوا وأرجو إرسال طلب نموذج العضوية.
السم:
العنوان*:
البيد اللكبوئ*:
المبادرة  /المنظمة*:
التاري خخخ  /التوقيع:
* المعلومات غب المطلوبة ،إذا كنت متأكدا من وجودها لدينا سابقا.
يرج ملها وإرسالها إل العنوان التال
Flüchtlingsrat Baden-Württemberg
Hauptstätter Str. 57
Stuttgart 70178

التسجيل ممكن أيضا عب النبنت عل العنوان التال
www.fluechtlingsrat-bw.de

للوصول إل هناك
الوصول بوسائل النقل العام:
بواسطة البام  U1إل  Vaihingen-Schillerplatzثم بواسطة الحافلة  81و  84إل محطة .Schwabengalarie
مواقف السيارات ف المنطقة:
ة
مباشة ف  Schwabengalarieهناك مرآب للسيارات .وكذلك هناك موقف للسيارات تحت الرض ف  .Vaihinger Marktويمكن الطلع عل مزيد
من المعلومات عل الصفحة الرئيسية لمدينة شتوتغارت.

مجلس اللجئي بادن فورتمببغ هو عضو ف مجموعة العمل الوطنية  PRO ASYLويمول من قبل الصندوق الجتماع الوروئ  ،ESFوصندوق اللجوء
والهجرة والندماج  ،AMIFومقاطعة بادن فورتمببغ ،والكنيسة النجيلية ف بادن ،و مجموعة العمل الكنس فورتمببغ ،أبرشية روتنبورغ شتوتغارت و
PRO ASYL
المشاريع ععع الحالية:
فورتمبيغ  -بتمويل من صندوق اللجوء والهجرة والندماج ف التحاد الوروئ.
مرحبا بكم  -مرحبا بكم ف بادن
غ
اللجئي ف العمل  - NIFAف هذا السياق يتم تمويلها من برنامج سياسة الدماج التابع للوزارة التحادية للعمل والشؤون الجتماعية
شبكة إدماج
غ
والصندوق الجتماع الوروئwww.nifa-bw.de .
للجئي  -المشورة والمعلومات والربط الشبك والتعليم من العمل )التطوع( مع اللجئي ف بادن فورتمببغ .بتمويل من ولية بادن فورتمببغ.
نشاط
غ
www.aktiv.fluechtlingsrat-bw.de

دعوة ال
مؤتمر واجتماع للعضاء
ف مجلس اللجئي بادن فورتمببغ
عبور الحدود
السبت 24.03.2018
الساعة17:00-9:30 :
انتباه :موقع جديد!
Häussler Bürgerforum
Schwabenplatz 1
70563 Stuttgart-Vaihingen

نالينامج
09:30

الوصول والتسجيل )مع قهوة(

ح
اليحيب
10:00
لوسيا براس )رئيسة المجلس للجئي ف بادن فيتنبورغ(
العرب ف مرحلة النتقال؟"
 10:15محاضة ومناقشة رئيسية "العالم
ن
يستمر الهجوم العسكري البك ضد الكراد ف سوريا والستفتاء الكردي ف العراق عل قمع حرية الصحافة والرأي ف تركيا،
الفوض ف ليبيا والعديد من الدول ذات المصالح الجيوسياسية الخاصة ف الصاع  -هذه ليست سوى بعض من التطورات الحالية ف بلدان ة
الشق
الوسط ،تشب إل أن العديد من الناس ف هذه المنطقة سوف يلتمسون الحماية ف المستقبل لسباب مختلفة جدا .ويتناول البوفسور د.ماير التطورات
السياسية والقتصادية والجتماعية الرئيسية ف المنطقة ،فضل عن أصولها ،ويسلط الضوء عل الثار العالمية للصاعات الحالية.
ح
المتحدث :أ.د.
غوني ماير )رئيس مركز البحوث ف العالم العرئ ،جامعة جوهانس غوتنبغ مايب(

 11:15عمل الفرق
لم شمل السة  -التطورات الحالية
AG1
 16آذار  – 2018ف هذا التاري خخخ طال انتظار لجئي  ،حيث أن هذا التاري خخخ ينص عل تعليق لم شمل الش عل الحماية الثانوية -ف الواقع! وفقا للوضع
الحال ،تم تمديد تعليق لم شمل الش بالضافة إل نظام الحصص بي الدول الوربية .ويعرض ف فرق العامل اللوائح القانونية الجديدة ويستخلص
استنتاجات أولية عملية .وبالضافة إل ذلك ،تصبح المعرفة الحالية "  "Dauerbrennernحول تحرك الشقاء أو نظام التأشبات من مختلف البعثات
الدبلوماسية اللمانية .سيكون إل جانب ذلك لم شمل الشة من خلل تنظيم دبلن الثالث أيضا موضوعا للنقاش.
ح
غلوبليي )منظمة كاريتاس هايلبون-هونلوه(
المتحدث :يواخيم
اللجئي
الوضع السياس ف إيران ونتائج قانون اللجوء عل
AG2
غ
منذ شهر كانون الول  2017ويتشكل ف إيران احتجاج قوي جدا ضد النظام اليرائ .وتضع المحاضة الحداث الجارية ف سياقها التاريخ وتسلط الضوء
عل طابعها الخاص .كما يتم تقديم جهات فاعلة مؤثرة مع أهدافها ومطالبها السياسية ،وكذلك نيناقش الدور الذي تلعبه السياسة اللمانية والقتصاد
اللمائ والفرص المتاحة للشعب اللمائ ف دعم الحركات التحررية .وف إطار هذه الخلفية يجري النظر بصورة حثيثة إل الممارسات الحالية والتبعيات
القضائية لصناعة القرار ف دائرة الهجرة والجانب.
فيا كولماير-كايزر )مجلس اللجئي ف بادن فورتمبغ(
المتحدث :حسن مارف بور )ناشط سياس( – غ
النساء اللجئات – وضعهم المعيش وفرص الدعم المتاحة
AG3
.
النساء اللجئات وخاصة اللوائ أتي بمفردهم إل المانيا أو المهات العاذبات يكن غب محصنات ومعرضن بشكل خاص للنقد هن عل الغلب معرضن
للخطر أو ضحيات عنف بسبب إقامتهم ف مخيمات اللجئي المختلطة .عل سبيل المثال يكون الفتقار لرعاية الطفال المختصة سببا ف صعوبة فرص
المشاركة والندماج ف المجتمع.
ماه أغلب المشاكل الموجودة؟
•
كيف يمكن للمرأة أن يتم دعمها بشكل موجه؟
•
ماه الفرص القانونية المتاحة؟
•
ماالذي يجب عل الموظفي والمتوعي النتباه إليه ف هذا السياق الحساس؟
•
المزيد من السئلة عن هذا الموضوع سيتم مناقشتها ف فرق العمل.
المتحدث :نيل ح
ديي )مركز المعلومات الخاص بالنساء ف شتوتغارت( – توسي جونسون )(Refugees4Refugees
طلب النقد – كيف أستطيع كمتطوع أن أقدم الدعم؟
AG4
الكثب من اللجئي يقدمون طلب نقد ضد رفض طلب اللجوء .مانفرد فايدمان يقدم من وجهة نظره كمحام مختص ف مجال اللجوء الطرق المتاحة
اللت يستطيع المتطوعي من خلله دعم طلبات النقد بشكل فعال.
المتحدث :مانفرد فايدمان )مجلس اللجئي ف بادن فورتمبغ(
والمتطوعي – كيف يجب التصف؟
اللجئي
العداء ضد
AG5
غ
غ
يمكن أن بتعرض المتطوعي المشاركي ف مساعدة اللجئي للعداء عل مختلف الصعدة ،عل سبيل المثال من خلل الهجوم عل سبب مشاركتهم ف
مساعدة اللجئي أو الهجوم عل اللجئي .ورشة العمل تعمل عل توعية المشاركي إل التعرف عل العنف العرف واليمي المتطرف والمعاداة للسامية.
كما يلق لمحة عل خصائص ودرجة تأثب اليمي المتطرف ونتائجه .ورشة العمل هذه تعرض طرق الدعم المتاحة للشخاص المتأثرين من التطرف
اليميت ،وكيفية دعمهم من قبل المجتمع المدئ .ينبغ تمكي المشاركي من التعرف عل حالت الناتجة من التطرف اليميت والت تحتاج إل مساعدة
خاصة ،وتقديم الدعم لهذه الحالت بالموارد المتاحة.
ستي مولر ) – (LEUCHTLINE BW -TGBWيالكن تيكنوغلو )محام(
المتحدث :غ
كي غ

13:15

اسباحة الغداء

14:15
•
•
•
•

اجتماع العضاء
انتخابات
ختام 2017
التوجهات السباتيجية 2018
دعم مجلس اللجئي

15:15

اسباحة قهوة

 15:30عرض نتائج النتخابات
"Mitglieder treffen Mitglieder " 15:45
لقاء العضاء ف مجموعات حسب المناطق للتخطيط من أجل نشاطات جماعية
 17:00النهاية

