
 

 

 برعاية:

 سلسلة الفعاليات:
 

 معترف بك، ثم ماذا بعد؟
 حقوق الالجئين المعترف بهم وإمكانيات لم شمل العائلة واألقارب

 
يتزايد عدد الالجئين نتيجة األزمات اإلنسانية التي زادت حدتها بشكل ملحوظ في العقود القليلة المنصرمة 

إلى  %12من  1122ات منذ عام زادت نسبة الحاصلين على حق اللجوء من إجمالي عدد الطلب حيث
 على حجم هذه األزمات. دامغاً مما يشكل برهاًن  42%,,

 
معظم الالجئيين اآلن آتون  يعامل الالجئون الحاصلون على حق اللجوء معاملة المواطنين األلمان في القانون.

آثارها عليهم مما من سوريا وقد تركت أوزار الحرب واألوضاع المزرية التي مروا بها خالل رحلة اللجوء 
إلى الكثير من الرعاية والمساعدة. إال أن الجهل بالحقوق اإلجتماعية وفرص المشاركة في  يجعلهم بحاجة

 المجتمع هو السائد غالباً.
 

الزوج  أو الزوجةوهم األقربين، أي البنات واألبناء القصر بيحق للحاصلين على حق اللجوء أن يستدعوا أقار
ق أي شروط أخرى. كما يتواجد في ألمانيا برامج تسمح للحاصلين على حق اللجوء أن دون الحاجة إلى تحقي

 يستدعوا أقارب آخرين إلى ألمانيا كاألخوة واألخوات والوالدين وأبناء وبنات األعمام واألخوال. 
 

وا لتحاول هذه الفعاليات أن تسلط الضوء على إمكانيات لم الشمل للحاصلين على حق اللجوء والذين وص
في أغلب األحوال. كما ذلك بأمان إلى ألمانيا والراغبين بإنقاذ أقاربهم من أتون الحرب ولكنهم ال يستطيعون 

 تقوم هذه الفعاليات ببيان اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة اإلتحادية والواليات إلنقاذ الناس.   
 

. يتمتعون بحق اللجوءعشرة آالف منهم ل ماليين إنسان قد الذوا بالفرار من العراق وسوريا، وص 8حوالي 
. رغم 1122ستسمح والية ساكسونيا السفلى باستدعاء عائالت الحاصلين على حق اللجوء ابتداًء من عام 

تكفل الوالية بتكاليف الرعاية الصحية إال أن شرط تقديم كفالة شخصية يقف عائقاً أمام الكثير من ذوي 
شكل خاص ألوالئك الذين يعانون من ضعف ذات اليد، ألنهم غير إن إجراء لم الشمل صعب ب العالقة.

فّعالة قادرين على تحمل أعباء الكفالة الشخصية. لذلك يحتاج األمر إلى أن يتبنى المجتمع المدني مبادرة 
 الناس. وهنا نود أن نتعلم من الخبرات وأن نخوض في غمار مشاكل محددة. لمساعدة

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 برعاية:

 
 مجيء إلى ألمانيا من مناطق الحروب في الشرق األوسط؟كيف يمكن لالقارب ال

 
 الثالثاء، الثاني من ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً  الموعد: 
  Marktkirche Hannover, Hanns-Lilje-Platz          المكان: 
 مجلس الالجئين في ساكسونيا السفلى )ناٍد مسجل(. بالتعاون مع ماركت كيرشة هانوفر برعاية: 

 الحاصلين على حق اللجوء والمهتمين والمتطوعين موجهة إلى:
 ليبرمان-قسيسة الماركت كيرشة هّنا كرايزل تدير الفعالية: 

 

 داعشة تحت سيطرة مداخلة عن حالة الالجئين الفارين من المناطق السورية والعراقية القابع .
 مجلس الالجئين كشاهدة عيان بعد زيارتها للمنطقة. ةغيزيال بينتكر، رئيس

  ما هي نتائج برامج الحكومة اإلتحادية ووالية ساكسونيا السفلى الستقبال الالجئين من سوريا؟ ما هي
جب إجراءها؟ التحديات وماهي المكمالت التي سيتم تداركها في المستقبل وما هي التغييرات التي ي

 كريم الواسطي والورا مولر، مجلس الالجئيين في ساكسونيا السفلى.
  ،ما هي المساعدات التي تقدمها مؤسسات الخدمات الكنسية واألفراد؟ إلى من نتوجه؟ فولفغانغ رايتر

 مؤسسة الخدمات الكنسية في ساكسونيا السفلى.
 

 
 5102 الخطة المستقبلية -وق واإلستفادة منها امتالك الحق

 
 األربعاء، العاشر من ديسمبر في الساعة السادسة والنصف مساءً   الموعد: 
 Kargah e.V., Bettfedernfabrik 1, Hannover  المكان: 
 مجلس الالجئين في ساكسونيا السفلى )ناٍد مسجل(. بالتعاون مع ماركت كيرشة هانوفر برعاية: 
 ن والمتطوعينالحاصلين على حق اللجوء والمهتمي إلى: موجهة 

 

  إمكانيات وإجراءات دعوة أفراد العائلة واألقارب، كريم الواسطي والورا مولر، مجلس الالجئيين
 في ساكسونيا السفلى.

 دعائم مبادرات  ما هي إمكانيات تقديم المساعدة من قبل المتطوعين؟ ما هو التصور الواقعي إلرساء
الشخصية؟ كريم الواسطي والورا مولر، مجلس المجتمع المدني بشكل جمعيات تضامنية للكفاالت 

 الالجئيين في ساكسونيا السفلى.
 "التسعينات الستقبال الالجئيين البوسنيين. تتعلق  في معايشات وخبرات مبادرة "النجاة من الحرب

الفعالية بشكل خاص بالالجئيين الذين عايشوا صدمات خالل الحرب. المحاضر: غير محدد بعد، 
 من الحرب". مبادرة "النجاة


