
 

 

 المؤتمر الصيفي

 مساءً في شتوتغارت 17:00صباحاً حتى  09:45من  – 23.07.2022

الصيفي لهذا دعوة ودية لحضور أول مؤتمر وجهاً لوجه في شتوتغارت بعد عامين ونصف من الانقطاع بسبب كورونا! سيعقد المؤتمر 
 .2022يوليو  23العام يوم السبت 

لقد قمنا بتحضير برنامج شيّق للغاية ومتنوع. المحاضرة الرئيسية ستدرس وتحلل كيفية معاملة اللاجئين من أوكرانيا ودول أخرى. في 
العمل وحماية الطفل. من  مجموعات العمل الُأخرى يمكنك الاختيار بين موضوعات أوكرانيا وأفغانستان والحماية الصحة في  مكان

 خلال المؤتمر ستكون هناك فرص كافية للتواصل وتبادل الأفكار.

 المؤتمر مجاني وموجه في المقام الأول إلى المتطوعين الذين ينشطون في مجال اللجوء والعمل مع اللاجئين.

 مساءً. 2الساعة  2022يوليو  20يغلق التسجيل يوم الأربعاء 

 ,West at Bebelstraße 22Bürgerräume  ،70193 Stuttgart  Deutschlandالمكان: 

يل من Aktiv für Integration„يُعقد المؤتمر كجزء من مشروع  "  الذي تدعمه وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة والاندماج بتمو
يل المشترك  من قبل مساعدة اللاجئين التابعة للأمم الولاية بعد أن وافق عليها برلمان ولاية بادن فورتمبيرغ. بالإضافة توفير التمو

يد الألماني. يانصيب البر  المتحدة و

 البرنامج 

 صباحًا: التسجيل والدخول 09:30

 صباحًا: الترحيب )لوسيا براس ، الرئيسة الأولى لمجلس اللاجئين(10:30 

 ودول أخرىصباحًا: محاضرة رئيسية: التضامن والمعاملة غير العادلة: لاجئون من أوكرانيا  10:15

مرة أخرى ، أجبر الصراع العنيف آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم. إن الرعب من أهوال الحرب في أوكرانيا والتضامن مع 
يع وغير بيروقراطي. الأوكرانيين كان كبيراً. في حين ،  اتخذت ألمانيا إجراءات متعددة لاستقبال اللاجئين من أوكرانيا بشكل سر

في مناطق أخرى من العالم لا تحظى  بذلك الاهتمام ال كبير. اللاجئون من هذه البلدان و اللاجئون من جنسيات النزاعات العنيفة 
مختلفة الذين يفرون أيًضا من أوكرانيا يعانون من دعم اجتماعي وسياسي أقل. بل أكثر من ذلك فهم يواجهون بدلاً من ذلك ، 

ية.  ما هي العواقب ا يقة المختلفة في التعامل مع اللاجئين؟ كيف نبني عقبات بيروقراطية و عنصر لاجتماعية والسياسية لهذه الطر
يين؟ ل مجتمع من مستو  جسور التواصل ونتجنب تشّكُ

ُحاضر:   .N.Nالم
 صباحا: استراحة  11:15

 صباحًا: المرحلة الأولى لمجموعات العمل 11:30



بعة المذكورة أدناه. تتكرر  مجموعات العمل الخاصة بأوكرانيا وأفغانستان وحماية الصحة أيضاً خلال قم باختيار مجموعة عمل من الأر
 مجموعة العمل المرحلة الثانية. في حين أن مجموعة العمل المعنية بحماية الطفل تُعقد فقط في المرحلة الأولى لمجموعة العمل.

 القانوني.: الهروب من الحرب في أوكرانيا: نظرة عامة على الوضع 1مجموعة العمل 

بي لهذه  با وألمانيا. كانت إحدى الطرق التي استجاب بها الاتحاد الأورو َّّ آلاف الأشخاص إلى أورو منذ بداية الحرب في أوكرانيا ، فر
الظاهرة هي سن توجيهات "التدفق الجماعي". نتيجة لذلك ، أصبح من يمكن للأوكرانيين الحصول على تصريح إقامة مؤقت دون اللجوء 

 راءات اللجوء.إلى إج

ستقدم مجموعة العمل لمحة عامة عن قضايا والأسئلة  المتعلقة بالوضع القانوني والاجتماعي التي تواجه اللاجئين من أوكرانيا في الوقت 
الدول  من قانون الإقامة؟ ما هو وضع رعايا 24الحالي في ألمانيا: ما هي الحقوق والالتزامات المرتبطة بتصريح الإقامة بموجب المادة 

 الثالثة القادمين من أوكرانيا؟
 في مجموعة العمل هذه، سيتم مناقشة الأسئلة والخ برات المكتسبة من خلال الممارسة في هذا السياق.

بنغن ، وعضو في مجلس المتحدثين الرسميين لمجلس اللاجئين بادن فورتمبيرغ( وولفغانغ  يدمان )محاٍم في تو يد و ُحاضرون: مانفر الم
ينجن ، أ.د.(أرمبروستر  ية في سيغمار  )نائب رئيس المحكمة الإدار

 : نداءات للمساعدة من أفغانستان2مجموعة العمل 

أثار استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي قدرًا كبيرًا من الاهتمام الدولي. ل كن بعد أسابيع قليلة 
يبًا واختفى  ير تقر الحديث عن أفغانستان ، على الرغم من استمرار تدهور الوضع على الأرض هناك. إن ، لم يعد هناك أي تقر

برامج الاستقطاب معلقة بينما يخشى الآلاف على حياتهم. سيقدم صادق زرتيلا  استقبال الأفغان المهددين بالخطر أمر معقد و
يراً عن الوضع على الأرض هنال  ن حقوقهم ، وكيف يام تشكيل المقاومة ضد طالبان كيف ُتحرم النساء والهزارة والأطفال م -تقر

بات الاقتصادية. سيتحدث طارق العوس  أيضاً عن الخيارات المحدودة المتاحة للأشخاص المعرضين للخطر  ومدى خطورة الصعو
 لألمانية بهذا الشأن.هناك والموظفين المحليين وأفراد الأسر بشكٍل عام  لمغادرة البلاد وعن الخطط السياسية للحكومة الفيدرالية ا

 المتحدثون: طارق ألاوس )جسر كابول الجوي( وصادق زرتيلا )عضو مجلس اللاجئين في بادن فورتمبيرغ(

 : الحماية الصحية في مكان العمل: لديك حقوق ، فلتحصل على حقوقك3مجموعة العمل 

بة في يوجد في ألمانيا نظام قانوني واسع النطاق للصحة والسلامة المهنية. ول كن  حتى الأشخاص الذين ولدوا ونشأوا هنا يجدون صعو
يعملون بها الأن. تعني الحماية الصحية في مكا بة بالنسبة للأشخاص الذين لجئوا إلى ألمانيا و ن معرفة وفهم هذه اللوائح. الأمر أكثر صعو

يلة المدى للعمل على ص حة موظفيهم. يجب الحرص على تجنب العمل أن أصحاب العمل يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار الآثار طو
الأمراض والاضطرابات الصحية المتعلقة والناتجة عن العمل. لذلك من المهم معرفة واجب صاحب العمل في الرعاية ، وكذلك 

اللوائح الخاصة بساعات العمل اليومية ، والإجازات ، ومعدات العمل ، والإسعافات الأولية ، والوقاية من الحوادث وما إلى 
لك. تهدف مجموعة العمل هذه إلى مساعدة اللاجئين على معرفة حقوقهم والقدرة على المطالبة بها في مجال الحماية الصحية في سوق ذ

 العمل.

بوي متطوع من  ُحاضر: والتر لوكاس )عامل تر  ( ver.diالم



 : الحماية من العنف: الأطفال اللاجئون وحماية الطفل4مجموعة العمل 

ية وحمايتهم من العنف أو الإهمال أو الإساءة. يخضع لجميع الأطفال ا ير إمكاناتهم بحر يمة يمكنهم من خلالها تطو لحق في حياة كر
الأطفال اللاجئون لحماية خاصة لأنهم معرضون للخطر بشكل خاص. وضع حياتك محفوف بالمخاطر من نواح كثيرة. على سبيل 

ع انعدام الخصوصية ، واحتمال غير مؤكد للبقاء في ألمانيا ، كما أنهم قد يكونوا المثال، غالبًا ما يعيشون في ظروف معيشية صعبة م
عانوا من فقدان أشخاص مهمين في حياتهم بالإضافة إلى احتمال تعرضهم لصدمات نفسية في وطنهم أو أثناء الفرار. تهدف مجموعة 

لإشارة إلى خيارات الممكن اتخاذها في هذه الحالة العمل  هذه على رفع مستوى الوعي بعلامات التعرض لأي نوع من العنف وا
 وطرق والدعم.

 تتوفر مساحة لأسئلتكم بهذا السياق وسيتم مناقشتها بشكل مشترك.

ُحاضر*ة: موظف من مركز حماية الطفل شتوتغارت )  (KISZالم

ع( وفرصة للتبادل 3.00 -مساءً  1.30  مساءً: استراحة غداء )مقابل تبر ُّ

يع من جميع أنحاء بادن فورتمبيرغ  موزعين على خلال استراحة الغ داء ،ستكون لديكم الفرصة للتحدث إلى المبادرات والمشار
 طاولات مختلفة للتواصل ، 

 وللحصول على معلومات أكثر ولتبادل الأفكار.

 3و  2و  1بعد الظهر: مجموعة العمل ، المرحلة الثانية ، تكرار مجموعات العمل  3:00

 . سيتم تكرار هذه المجموعات من مرحلة مجموعة العمل الأولى.3إلى  1من مجموعات العمل  حدد مجموعة عمل

 مساءً: نهاية الحدث. 5:00

 
 
 

  

 
 

 

 
 

  


