
 االفتراضية: الصيغةتشبيك بالفني للمؤتمر الأهالً وسهالً بكم إلى 

 

االحتياجات الخاصة من أوكرانيا، وذلك من استقبال األشخاص الالجئين من ذوي  أن نتعلم يمكنناماذا 

 تعزيز الشمولية لالجئين في ألمانيا؟  من أجل

 حلول –تحديات  –خبرات 

 

 بعد الظهر 4:30إلى صباحاً  10:00الساعة  من 06/12/2022يوم الثلثاء بتاريخ 

 

(، على Handicap International)منظمة هانديكاب انترناشونال  التزمتمنذ بداية الحرب في أوكرانيا 

. إنها من أوكرانيا الخاصة االحتياجاتمن ذوي  الالجئينغرار منظمات كثيرة أخرى، بدعم األشخاص 

نسلّط الضوء وأن  مرئية   المجالفي هذا المبذولة الجهود الضخمة أن نجعل مسألة جوهرية بالنسبة لنا 

 . غير األوكرانيينمن  الخاصةاالحتياجات وضع الالجئين من ذوي  علىأوسع  بشكل

 

ً مؤتمراً  06/12/2022يوم الثلثاء الواقع في ننظم  فإننا انطالقا  من ذلك ممتدا   بصيغة افتراضية فنيا

 طوال اليوم.

 

األشخاص المعنيين إمكانية التناقش مع بعضهم البعض والتعرف على العمل المتنّوع  إعطاء بذلك إننا نريد

للمبادرات والمنظمات. سوف نعّمق هذا التبادل للرؤى واألفكار ضمن مجموعات عمل متعددة ونفّكر سويا  

 الخاصة.االحتياجات بتمعّن في سبل تحسين ظروف الحياة لألشخاص الالجئين من ذوي 

 

شخاص األحوارية، سوف نتناقش مع سياسيات وسياسيين خبراء حول خبراتنا في استقبال  قةفي إطار حل

سياسة خالل خبرتنا لمن  ااكتسبناهالمعلومات التي بإإلضافة إلى الخاصة من أوكرانيا االحتياجات من ذوي 

 الهجرة في ألمانيا. 

 

 الحوارية: من بين المشاركين في الحلقة

 

 علي، عضو البرلمان األلماني )كتلة الحزب االشتراكي الديمقراطي تاكيس محمد ،SPD،  في

 ( Bundestagالبرلمان األلماني،

  عضو البرلمان األلماني )كتلة الحزب الديمقراطي الحرالحالقمهند ، ،FDP،  في البرلمان

 (األلماني

 ( مدير قسم الهجرة في االتحاد العام "هارالد لوالينDer Paritätische Gesamtverband") 

  الخضر/90كورينا روفر، عضوة البرلمان األلماني )كتلة التحالف ، Bündnis 90/Die Grünen، 

 (في البرلمان األلماني

  االتحادية للعمل والشؤون االجتماعية(األلمانية د. أنيت تبارا )مديرة قسم في الوزارة 

 )بروفسور د. غرهارد ترابرت )منظمة إسعاف بال حدود 
 

االتحادية لشؤون الهجرة والالجئين  األلمانية سوف تُفتتح الحلقة الحوارية بتصريحات من مفوضة الحكومة

االتحادية لشؤون  األلمانية ، ومن مفوض الحكومةرادوفان-ليالعبوزيرة الدولة السيدة ريم واإلدماج، 

 .السيد يورغن دوزلالخاصة،  االحتياجاتاألشخاص من ذوي 

 



 ليزية والعربية والفارسية )عنداللغة األوكرانية والروسية واإلنكالترجمة الفورية إلى بعالية الف سوف تُترجم

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

 األلمانية والروسية. الكالم إلى نص مكتوب(

 

. بوسعكم تسجيل الصفحة الخاصة بفعاليتناو تصفح البرنامج الحالي يمكنكمللحصول على معلومات إضافية 

  . هذا الرابطمشاركتكم في الفعالية على 

 

من المدعوين إلى . الدعوة إلى أشخاص مهتمين بهذه الفعاليةأن ترسلوا سيكون من دواعي سرورنا 

متطوعون وكافة متخصصون ومهنيون الخاصة وأقاربهم و االحتياجاتمن ذوي الفعالية أشخاص 

 األشخاص المهتمين بميدان اللجوء واإلعاقة.

 

 .يمكنكم بكل سرور التواصل معنا إذا كان عندكم أي استفسارات

 

 مع أطيب التحيات القلبية

 

 كارستن ديتسه
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