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 والمشاركة اللجوء حق بین اإلعاقة ذوو الالجئون اإلقامة؟ تصریح مسألة: یةالشمول

  17:00إلى  10:00من الساعة  2021\06\09برلین 

 المحتوى
 

الحاصلین على دولدونغ (السماح و اللجوء طالبو یواجھ. عاقةذوي اإل منھم أشخاص  ألمانیا في الالجئین من٪ 15إلى  10 أن قدری
 إلى وصولھمامكانیتھم بالمشاركة, و یعتبر  دون تحول التي العوائق من العدید اإلعاقة يذو األشخاصلھم بالبقاء المشروط) من 

أما دورات تعلیم اللغة المتوفرة حالیاً  .اللجوء طالبي مزایا قانون بموجب العملیة الناحیة من مقید التأھیل وإعادة المشاركة خدمات
فھي غیر مؤھلة لتستقبل مجموعة كبیرة من الالجئین من ذوي االعاقة على سبیل المثال ال الحصر الألشخاص الذین یعانون من 

ات الخاصة. في و یعد اإلندماج في سوق العمل بعد ورشات العمل أمراً بالغ الصعوبة لألشخاص من ذوي اإلحتیاج ضعف إدراكي.
المراحل األولى من عملیة اإلستقبال و التسجیل و مراحل طلب اللجوء و حتى الدولدونغ ال یتم مالحظة األشخاص من ذوي اإلعاقة 

 تحدید إحتیاجاتھم الملحة المتعلقة بالحمایة و الدعم.و ذلك بسبب عدم القدرة على 
 
 

دوامة من التوتر و أن علیھم بذل الجھد بمفردھم للوصول إلى الخدمات و  یجد الالجؤون من ذوي األحتیاجات الخاصة أنفسھم في
 حقوق وسیاسة ، اإلقامة قانون قضایا نحو أساسي بشكل موجھةوالتي تعد  , والھجرة اللجوء سیاسة بین ھذا یتراوحالمشاركة الفعالة. 

 الوضع عن سریعة لمحة نرسم أن نودفنحن  ، الخلفیة ھذه ضوء و على .واإلدماج المشاركة مبادئ إلى تستند التي اإلعاقة ذوي
 وتأثیره الحالي القانوني الوضع سنناقش ، المقبلة الفیدرالیة االنتخابات إلى بالنظر .ألمانیا في اإلعاقة ذوي لالجئین الحالي المعیشي

 .والسیاسیین ممثلي الدعم الذاتيو الخبراء مع للتغییر المحتملة واالحتیاجات العملیة الممارسة في
 
 

 
 المنظمون

 

Handicap International (HI) 
 عالم خلق في للمساعدة تطمح .انسانیة حول العالم نشاطات لھا  .الطوارئ حاالت في التنمیة و لإلغاثة مساھمة ربحیة غیر نظمةم

 .الخاصة  االحتیاجات لذوي المعیشیة للظروف المستمر التحسین یضمن متقارب و متضامن
 :النموذجي المشروع مع

Crossroads | Flight. Migration. Behinderung 
 بشكل االعتبار في الخاصة احتیاجاتھم تؤخذ بحیث اإلعاقة ذوي الجئینلل والسیاسیة االجتماعیة المشاركة تحسین إلى HI تھدف

 على المشروع حول المعلومات من مزید على العثور یمكنك. االندماج وأثناء اللجوء إجراءات وأثناء األولي االستقبال أثناء - منھجم
  :الرابط

 
 /projekte.de/crossroads-deutschland-https://www.hi 
 
 

 
 
Das Projekt Crossroads | Flucht. Migration. Behinderung. من ممول  ھذا المشروع 
  

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/
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 09.06.2021 البرنامج 
 

 9.30إعتباراً من الساعة   المدعوون وصولبدء 

 االفتتاح و الترحیب 
  رالف غریسھ :تیسسیر الفعالیة
  :كلمة اإلفتتاح 

 یورغن دوسل
 اإلعاقة ذوي لشؤون االتحادیة الحكومة مفوض

 دیدافي كیبفر إینیزد. 
 .Handicap International e.V ةاإلداری ةالمدیر

 

 10.00 – 10.15 

حوار تقني: الالجؤون من ذوي اإلعاقة ما بین الخدمات المقدمة لطالبي 
 اللجوء و حق المشاركة. الحقوق , الممارسة , التغییر.

 وایزر باربرا. د               
 أوسنابروك ألبرشیة كاریتاس جمعیة                       

 د. سوزانا شفالغین           
 ھاندیكـاب إنترناشیونال                      

 محمد جولو           
 ممثل دعم ذاتي و عضو في مجموعة التمكین اآلن                     

 انریكو نواك            
 .استشارات لالجئین من ذوي اإلعاقة                    
 أسئلة و تبادل آراء 

 10.15 – 13.00  

 13.00 – 14.00  الغداءاستراحة 

  :محور النقاش
احتیاجات الدعم و الحمایة لالجئین من ذوي اإلعاقة من منظور 

 .سیاسي و على مستوى فیدرالي
 المشاركون و المشاركات:

 كورینا روفر
في  90بوندیس \سیاسیة متحدثة بما یخص شؤون الإلعاقة في تكتل حزب الخضر

 البرلمان
 سورین بیلمان

 بما یخص شؤون اإلعاقة في تكتل حزب الیسار في البرلمان سیاسي متحدث
 جینس بییك 

 في البرلمان FDPعاقة في تكتل حزب سیاسي متحدث بما یخص شؤون اإل
 د. ماتیاس بارتكھ 

 االشتراكي للحزب البرلمانیة المجموعة. االجتماعیة والشؤون العمل لجنة رئیس
 رلمانالب في SPD الدیمقراطي

 

 16.00 – 14.00 

 16:00 – 17.00  و كلمات وداعیة آراء  تبادل ، الیوم ملخص
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 األمور التنظیمیة

. الحدث بدء قبل ساعة 24 یتجاوز ال موعد في الوصول بیانات ستتلقى. ھنا الدخول تسجیل الرجاء. اإلنترنت عبر ستقام الفعالیة   

  :جھة التواصل
Crossroads | Flucht. Migration. Behinderung. 

Handicap International e. V. 
Berliner Straße 44, 10713 Berlin 

Tel.: +030 28043926 / Mob.: +49 176 17610112 
Mail: k.dietze@hi.org  

https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/  

mailto:k.dietze@hi.org
https://www.hi-deutschland-projekte.de/crossroads/
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