
 بالصيغة االفتراضية الفنيةفعالية البرنامج 

 

 ، وذلكالخاصة من أوكرانيا االحتياجاتمن استقبال األشخاص الالجئين من ذوي ذا يمكننا أن نتعلم "ما

 من أجل تعزيز الشمولية لالجئين في ألمانيا؟

 "حلول –تحديات  –خبرات 

 

 بعد الظهر 4:30قبل الظهر إلى الساعة  10من الساعة  2022كانون األول/ديسمبر  6بتاريخ 

 

 كارستن ديتسه إدارة النقاش
 (.Handicap International e.Vجمعية هانديكاب انترناشول، جمعية مسجلة )

 االستقبال عبر جمعية هانديكاب انترناشول 10:00

 خبرات الوصول إلى ألمانيا حولاللجوء مع إعاقة: تقارير  10:50 – 10:00

 محاضرة فنية 11:15 – 10:50
استقبال األشخاص الالجئين من ذوي  بشأنالشروط اإلطارية القانونية 

 الخاصة من أوكرانيا وبلدان أخرى في ألمانيا االحتياجات
 

 د. سوزانه شفالغين
 جمعية هانديكاب انترناشول

 استراحة قهوة 11:30 – 11:15

 حوافر لميادين العمل السياسي والحاجة إلجراء تحسينات 11:45 – 11:30
 

 يورغن دوزل
 مفوض الحكومة األلمانية االتحادية لشؤون األشخاص من ذوي الحاجات الخاصة

 
 رادوفان-ليوزيرة الدولة السيدة ريم العب

 دماجدية لشؤون الهجرة والالجئين واإلمفوضة الحكومة األلمانية االتحا

 حلقة حوارية 13:00 – 11:45
منظمة مساعدة الالجئين التابعة لألمم المتحدة يدير النقاش: السيد ماريوس تونته )

– UNO-Flüchtlingshilfe) 
 

الخاصة من أوكرانيا إلى ألمانيا  االحتياجاتشخص من ذوي  ألف هرب عشرة
عملية استقبال . ما هي المعلومات التي نستخلصها من ذلك ل2022عام 

 الخاصة وأقاربهم في ألمانيا؟ االحتياجاتالالجئين من ذوي 
 

في ، SPDكتلة الحزب االشتراكي الديمقراطي، علي، ) تاكيس محمد  -

 (Bundestagالبرلمان األلماني، 
مهند الحالق، عضو البرلمان األلماني )كتلة الحزب الديمقراطي الحر،  -

FDPفي البرلمان األلماني ،) 
 Der Paritätischeلوالين )مدير قسم الهجرة في االتحاد العام " هارالد -

Gesamtverband") 
،  الخضر/90كورينا روفر، عضوة البرلمان األلماني )كتلة التحالف  -

Bündnis 90/Die Grünenفي البرلمان األلماني ،) 



د. أنيت تبارا )مديرة قسم في الوزارة األلمانية االتحادية للعمل والشؤون  -
 تماعية(االج

 بروفسور د. غرهارد ترابرت )منظمة إسعاف بال حدود( -

 استراحة الغداء مع موسيقى حية 14:00 – 13:00

التعريف بمبادرات ومنظمات ناشطة في مجال إجالء وإسكان وتقديم المشورة  14:45 – 14:00
 الخاصة من أوكرانيا وغيرها من البلدان االحتياجاتودعم الالجئين من ذوي 

 ورشات عمل حول مواضيع محددة من أجل التشبيك ضمن فرق عمل مصغرة  15:45 – 14:45

 استراحة قهوة 16:00 – 15:45

 ملّخص واختتام الفعالية 16:30 – 16:00

 

سوف تُترجم الفعالية بالترجمة الفورية إلى اللغة األوكرانية والروسية واإلنكليزية والعربية والفارسية )عند 

)أي تحويل الحاجة(، وكذلك إلى لغة اإلشارة األوكرانية واأللمانية باإلضافة إلى الترجمة الفورية الخطية 

 األلمانية والروسية.الكالم إلى نص مكتوب( 

 

 


