مؤتمر المجتمع المدني 0-4
االجئون و التنظيم الذاتي الرقمي
آذار  2016 5-3مارس
بيت ثقافات العالم بألمانيا
تكون التنظيم الذاتي باألساس من أجل آالف الالجئين الذين قدموا إلى ألمانيا ...تعمل منظمات ألالجئين في
السنوات األخيرة على إعطاء الحق لهؤالء في البقاء و التنقل و العيش الكريم .و كما يعمل المتطوعون
و المساندون على تحسين عيش القادمين الجدد و على بناء مجتمع مدني معاصر يتعايش فيه الجميع بما
فيهم الالجئون .و تلعب الوسائل الرقمية دورا هاما في التنظيم الذاتي ،و ما يمكن القيام به في هذا اإلطار ؟
و ماهي التحديات؟
المجتمع المدني 0-4
يجمع مؤتمر الالجئين و التنظيم الذاتي كل من الالجئين و المتطوعين و الناشطين و مطوري البرمجيات
و المنظرين و الفنانين لتطوير االستراتيجيات و لعكس بطريقة نقدية الوضعية الحالية.
و الهدف من ذلك يكمن في مناقشة المشاكل و تحديد الحلول و التحليل و تصور ماهو مفقود .و يعمل
مختلف المجموعات مع الخبراء من مجاالت عدة على تطوير آليات عمل ،قدمت على العلن في آخر
الدورات و الحلقات الدراسية و التعليمية بنقل المهارات الرقمية و يتواصل فيها الهاكثتون مع الالجئين.
المأكل و المشرب
التنظيم الذاتي للطعام من قبل سكان الملجأ العمل و العيش مع الوافدين الجدد .و يتكون فريق الطبخ من
محمد و ملكة و هم مختصان في الطبخ السوري و اللبناني و قدتم فيما مضى استضافة ملكة في برنامج
تلفازي يهتم بالطبخ في األردن.
الغداء 3-1
و سيكون المطعم و خدمة تقديم األكل في الجوار بغرايفي بكروزبرغ )(graefe in Kreuzberg
و الذي تأسس في  2009جاء كمبادرة ذاتية من أناس تنتمي إلى تسع دول .و تلتزم الفلتكوشو بتأهيل
و إدماج المهاجرين و الالجئين في سوق العمل .تقديم أطباق من البلد األم للعمال  ،وجبات خفيفة و
عصير و مياه و شاي.
الخميس  3مارس
السادسة مساء
االفتتاح و الخطابات الرئيسية
فاطمة موسى  :تمكين الوافدين الجدد و االنترنيت و التنظيم الذاتي

فاسيليس تساينوس و بريجيتا كاستر ) :(Vassilis Tsianos, Brigitta Kusterاآلليات الرقمية
و الهجرة[ .مداخلة باالنجليزية مع الترجمة الفورية إلى العربية و الفارسية].
فطومة موسى [الالجئ إلى تمكين الالجئ و الالجئ إلى العالقات غير الالجئيي]
بريجيتا كاستر  [ Brigitta Kustertفنان و باحث في الثقافات و مؤلف و مهتم بالهجرة و الفضاء
العابر للحدود الوطنية و التمثيل في العمل و الجنس و الهوية الجنسية ]
فاسيليس تساينوس [ Vassilis Tsianosمحاضر في علم االجتماع ودراسات الهجرة بجامعة هامبورغ
و مختص في الحوسبة االجتماعية و النظرية االجتماعية و أبحاث اجتماعية نوعيه].
الجمعة 11 ,صباحا  12 -مساءا
السبت  9صباحا  11 -مساءا
الالجئين الهاكاثون – البهو السفلي
ماهي اآلليات الالزمة للتنظيم الذاتي؟ يعمل المبرمجين و المصممين و ذوي الخبرات في هذا المجال على
التعاون معا.
مع أنكا  Ankeو دانييل دومشيت بارغ Daniel Domscheit-Berg
اذا أمكن جلب جهاز الكمبيوتر الخاص بكم
الجمعة  4مارس
ورشات العمل والعروض النهائية
يتجمع كل من الالجئين والمتطوعين و الناشطين ومطوري البرمجيات الرقمية و المنظرين والفنانين
لمناقشة استراتيجيات وآليات التنظيم الذاتي لالجئين .يتغير الوضع فى المانيا بشكل مثير.و أمام التحديات
الجديدة القادمة .ما الذى ينبغى عمله؟ وماهو المهم للتمكين و التنظيم الذاتي؟ و تجتمع فرق العمل المتكونة
من الالجئين وغير الالجئين والناشطين والمؤيدين لتحليل االحتياجات الحالية وتطوير الحلول و من ثم
تقديم نتائج الدورتين على العموم .مطلوب التسجيل.
ا
 11صباحا  1:30 -بعد الظهر
ورشات العمل :الوضع القانوني و الوصول والصحة
الوضع القانوني
يتكون القانون االلمانى المتعلق باألجانب من  59نوع من رخص االقامة المؤقتة .وعلى الرغم من ان
حق اللجوء هو من األسس التي تقوم عليها حقوق االنسان فى أماكن عدة من أوروبا و يجرى تشديد هذه

قوانين .فما هى اثار التطورات االخيرة?
مع العيادة القانونية الالجئين
تقديم  :جوليا داشرو Julia Duchrow
الوصول  -قاعة المسرح
إن اولئك الذين يصلون الى برلين طالبين الحماية ينتهى بهم االمر بالعيش فى حاالت دائمة من االرتجال
وقد تكونت شبكات عمل مثل موابيط و هيلفت  Moabit hilft and Pankowلوجود هذه النقائص
تنسق هذه الشبكات في دعمها مع المتطوعين .ماهي اآلليات والعروض الغير متوفرة؟ وما يمكن القيام
به؟
الصحة  -المقهى
يشكل التمتع بالرعاية الصحية أثناء الطيران مشكال .لذا تنظم المبادرات الذاتية مثل مديبرو و مديناز
 Medinetz Medibüroالتي تقدم الرعاية الصحية لكل الناس بغض النظر عن ظروف إقامتهم .ماهو
المطلوب سياسيا و عمليا لضمان الحق في الرعاية الصحية.
1:30بعد الظهر العرض العام:
مساءا 3 - 5:30
ورشات العمل  :العمل والسكن و الظروف المعيشية و التعليم
العمل  -المقهى
يرحب القطاع الصناعي بالالجئين كيد عاملة جديدة و إضافية ،ولكن يصعب الوصول الى سوق العمل
حتى و إن تمت تسوية وضع اقامتهم .كيف يمكن الالجئين المساهمة بمعارفهم وخبراتهم والتدريب ؟
ماهي النماذج التي تقدم منظورات ؟
مع  Cucula, Arrivoكيكوال و اريفو
تقديم :سامي اواله

المعيشية
هناك نقص في المساكن لالجئين اشد من اى وقت مضى .ليس فقط االجئين المتواجدين فى المقر المؤقت
بالضواحي كما أنهم فقدوا المحيط االجتماعي و الخاص بهم .وال بد من ايجاد خطط البديلة لتمكينهم من
العيش الكريم؟
مع المنزل  4للالجئين  ،دار اإلحصاء 14 ،وولز ،الحرم الجامعي كوسموبوليس  ،برونو واتارا
تقديم :شغف هوايك

التعليم
كيفية تفعيل خبرة الالجئين؟ كيف يمكننا ضمان بدءهم و إكمالهم لدراستهم و تدريبهم؟
مع جامعة كيرون ،كومين و بليبن و اآلخرين
تقديم  [ Katharina Dehrmühl :جامعة كيرون ،مركز الهجرة]
الساعة  17:30العرض العام
11صباحا  2:00 -مساء
الحلقات التعليمية البهو العلوي
تحسين مهاراتك مع الخبراء و الناشطين .مطلوب التسجيل
آليات التنظيم الذاتى الرقمى  -منظورات المرأة مع FrauenComputerZentrumBerlin
ورشات العمل الالجئين وغير الالجئين تساعد النساء على التعرف على العديد من االدوات والخدمات
الرقمية التى تساعد فى توجيه تعلم اللغة االلمانية وغيرها من الحاجات الخاصة او المصالح .ويرجى من
المشاركين احضار الهواتف المحمولة او اجهزة الكمبيوتر أو اللوحات الرقمية مع اجهزة كمبيوتر
وانترنت التي ستقدمها بيت الثقافات عدد المشاركين فى الورشة .20 :مطلوب التسجيل
 3مساءا  6 -مساءا
كريبتوبارتي :كيفية االتصال بأكثر أامانا؟
مع هادى الخطيب,مدرب في أمن المعلومات ,وغيرها .ويرجى من المشاركين احضار الهواتف المحمولة
او اجهزة الكمبيوتر اللوحية مع اجهزة كمبيوتر وانترنت التي ستقدمها بيت الثقافات
السبت 5 ,مارس
العروض النهائية
يتجمع كل من الالجئين والمتطوعين الناشطين ومطوري البرمجيات الرقمية و المنظرين والفنانين لمناقشة
استراتيجيات وآليات التنظيم الذاتي لالجئين .يتغير الوضع فى المانيا بشكل مثير.و أمام التحديات الجديدة
القادمة .ما الذى ينبغى عمله? وماهو المهم للتمكين و التنظيم الذاتي؟ و تجتمع فرق العمل المتكونة من
الالجئين وغير الالجئين والناشطين والمؤيدين لتحليل االحتياجات الحالية وتطوير الحلول
و من ثم تقديم نتائج الدورتين على العموم .مطلوب التسجي
11صباحا  1:30 -بعد الظهر
ورشات العمل  :اللغة واالتصال و الحياة االجتماعية و االنترنت
اللغة واالتصال
تعتبر اللغة أساس فى تقرير المصير ,ولكن وضع االقامة يحدد سبل الوصول الى التعلم في المانيا .وما

هى السبل التى تعزز الكفاءة االتصالية? كيف يمكن االتصال مع السلطات العامة ؟
مع Genossen Leipzig,وآخرين
تقديم :سيلفيا فيرمان Silvia Fehrmann

] الحياة االجتماعية [اللعب ,واالبداع و المجتمع واالماكن العامة ,االعالم االجتماعى ,الخ
يمثل الزمان والمكان االجتماعي واالبداع واللعب جزء ال يتجزء من العيش الكريم .و تنعدم هذه
االحتياجات االساسية فى مأوي الالجئين .كيف يمكن تطوير المشاركة المجتمعية؟ وما هو الدور الذى
تقوم به وسائل االعالم االجتماعى و النفاذ الرقمي؟
Amei von Hülsen-Poensgen, im Westendمع نادى الالجئين
تقديم  :ديانا مكارتى
انترنت -المقهى
يعتبر النفاذ إلى االنترنت امر ضرورى من اجل تقرير المصير.منذ سنوات,يعمل التنظيم الذاتى
و منظمة النساء فى المنفى و تحرر الالجئين لتوفير وصول االنترنت إلى سكن الالجئين ماهي
المخططات األكثر فاعلية مع النساء فى المنفى و تحرر الالجئين.
تقديم  :إبان شو
1:30مساء فى عرض عام
 5:30 -3مساءا
ورشات العمل  :تخطيط المدينة وتعليق والرؤية و الفضاء الحضري و الرقمي
يعتبر رسم الخرائط هو نفسه .هناك عدة مشاريع فى رسم خريطة للمكان الحضرى رقميا بوصفه طريقة
التصور والتمكين والتبني .ماهي المجتمعات التي ظهرت مشاريع رسم الخرائط وكيف يمكن اقامة
مشاريع على المدى الطويل
مع وصول الى برلين و  Marizon Bilanoو برلينmaptimeمع
تقديم  :رالف ريبمان
رواية
ما يلزم من قصص لتعبر عن مشاكل ومطالب الالجئين ؟ كيف يتم محاربة التمييز؟ ماذا يمكن تغيير فى
المنظور من اجل تقوية التضامن بين الالجئين وغير الالجئين?
Bino Byakuleka Byansi //// Radio//// mediale pfade
تقديم  :نانا هايندريتش
الفضاء الرقمى و الحضري
توصيل المساحات – رقميا و حضريا عبر العالقات المحلية واالستراتيجيات

تتناول ورشة العمل ممارسات وخبرات الالجئين وغير الالجئين في استخدام التكنولوجيات الرقمية
وأهميتها فى الحياة اليومية و في حاالت الطوارئ السياسية في المكان الحضرى .وهذه المساحات
واألماكن والمجتمعات تتصل فيما بينها عن طريق الشبكة من خالل استخدام الهواتف المحمولة وغيرها
من برامج المراسلة الفورية وغيرها من وسائل االتصال االجتماعية? كيف يمكن للخبرات الرقمية ان
تتصل بالخبرات المادية إلى جانب مواجهتها وجها لوجه?
مع المناقشة metroZones
الساعة  5:30مساء عرض عام
الحلقات الدراسية التعليمية -البهو العلوي
تحسين مهاراتك مع الخبراء الناشطين .مطلوب التسجيل
11صباحا  2:00 -م
ولدنا أحرار !ورشة تمكين
Byakuleka Byansi
"كلنا بشر; ولدنا أحرارا ويجب ان نحرر انفسنا من جديد .حالة الالجئين فى المانيا وأوروبا تتطلب منا ان
نعيد التفكير فى االستراتيجيات السياسية واستخدام الطاقة بشكل مالئم .ما يسمى بالمجتمع المدنى الذي
يواجه هذه التحديات من اجل مكافحة العنصرية وتعزيز حركة الالجئين
3مساءا  6 -مساءا
االنترنت في سكن الالجئين
 Wagenrad Elektraو Andi Bräu
يعمل المشاركون في هذه الورشة على كيفية الحصول على االنترنت وتوزيعها باستخدام تكنولوجيا
الشبكات العنكبوتية الالسلكية التى وضعتها  Freifunkوسوف تتعلم ايضا كيفية التغلب على المشاكل
القانونية .وسوف يقع تجهيزنا باألجهزة الالسلكية مع البرامج الثابتة ,لذا أجلب كمبيوترك محمول
وكمبيوتر مع سلك منفذ االنترنت و إن كان لك محمول من نوع آبل تحتاج إلى محول لسلك منفذ االنترنت.

3مساءا  6 -مساءا
أطفال الالجئين و التقنيات الرقمية
يعتمد اليوم لعب االطفال وتعليمهم على االنترنت .ما ادوات تعلم اللغات على آليات التعلم الرقمية
واأللعاب الموجهة ألطفال الالجئين? ماهي حاجة اطفال لالجئين من االنترنت وما ال نستطيع توفيره؟
(www.Pisaversteher Füller.de) Christian Füller
زاوية المشروع –بهو
 11صباحا  2-مساءا
العروض و المبادرات واألدوات الرقمية في التعامل مع حاالت الوصول و قواعد البيانات المتطوعين

3مساء  6 -مساء
العروض و المبادرات واالدوات الرقمية التى تتناول أشكال الرواية اإلبداعية وإعداد الخرائط ووسائل
االعالم ,والتمكين المادي
 7مساء
المناقشة الختامية مع نادى الحاسوب برلين و دانييل دومشيت بارغ و بينو و بيسانسي بيكوليكا و ديانا
ماكرتي و تحرر الالجئين و مانويال بيودصهجيف و ميترو زون و ممثلي من ورشات العمل و التعليم.
تقديم :سيلفيا فيرمان
8:30مساء –مقهى العالمي
االداء الموسيقى كان وافي
الصوت التجريبي  /اداء المنتج الموسيقى السورى كان وافي و عازف العود رامان خلف بالتعاون مع
الفنان بيستكر رودريكا
المجتمع المدنى  – 4.0الالجئين و التنظيم الذاتي الرقمي جزء من  100سنة من االن.
بالتعاون مع أصيل إين و نادي الحوسبة ببرلين و الالجئين الهاكثون و مابتايم ببرلين و ميتروزون
و محور الهجرة و تحرر الالجئين .
ولدنا أحرار – راديو

