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Sada: Durch Partizipation zur Inklusion          

 

 

 التاري    خ  النشاط 

ي بلدة السلمية"بجعة كتامرا
 
 مع الدكتور محمد الماغوط "يوميات األرمن ف

 
08.02.2021 

منظمة  ع بالتعاون م لالجئي   السوريي   )الرجال( االجتماعي  –حول موضوع الدعم النفسي ورشة 
 IOMالهجرة الدولية 

 
ي وقت األزمات وتغيير نمط

ي الحياة،  ف 
كلنا من أوقات عصيبة ونواجه ضغوط نفسية واجتماعية   يعان 

ي تعالج هذه المواضيع من وجهة نظر األرسة أو المرأة  
ة. بينما هناك الكثير من النقاشات والمشاري    ع الت  كبير

ي يواجهها الرجال بشكل مبارس   ، أو المجتمع بشكل عام
 . قليل ما يتم الكالم عن الضغوطات والتحديات الت 

 
وع صدى رغب ي وعه IOMبالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية  التابع لمنظمة حواراتمش  ي مش 

  ا ف 
االجتماعي والرعاية الذاتية لالجئير  السوريير  )الرجال(" بمناقشة التحديات النفسية  -عم النفسي الد"

ي ألمانيا وطرق التعامل معها لدعم الرجال 
ي تواجه الرجال ف 

ي مواجهة هذه  واالجتماعية الت 
وبالتالي األرسة ف 

 بهم كالزوجة واألوالد.  سواء منهم بشكل مبارس  أو من المحيطير   الظروف، وذلك عير االستماع لتجارب  هم 
 

  (أشخاص ٥حد أقىص )مجموعة بتشكيل  ير صدىع سنقوم
 
اف والتقييم عىل الورشة سيتم   علما أن اإلرس 
ي علم النفس االجتماعي من منظمة الهجرة الدولية 

ين ف   .IOMعير خبير
 

 إاستناد
َ
، كما  فنانة سوريةل نتائج مجموعات العمل سيتم إصدار كتيب للرعاية الذاتية مدعوم برسوم من ا

 الكتيب. سيتم إنشاء فيديوهات عير محتويات 
 

22.02.2021 
 
 

06.03.2021 
 
 

13.03.2021 
 
 
 

  بحررحلة إىل ال
 

25.07.2021 

ة أفالم البتكار سيناريوحكاية قصص /عملورشة   IOMمنظمة الهجرة الدولية ع بالتعاون م    قصي 
 

18.08.2021 

ي الط
 
 عة بيمسي  ف

 
23.10.2021 

 

ي المشاركة 
 
 . مجانية ومفتوحة لجميع األشخاصنشطة األ ف

هي مساحة حوار آمنة ألشخاص ذو خلفيات اجتماعية    مجموعة صدى
المشاركة  لدعم  تهدف  األوسط،  ق  الش  منطقة  من  مختلفة  وثقافية 
ي ألمانيا ودعم 

والتضمير  عىل المستوى االجتماعي واالقتصادي والسياسي ف 
المختلف اآلخر  عىل  نقاش  ،  االنفتاح  حلقات  تنظيم  خالل  من  وذلك 

 . يهيةوورشات عمل وأنشطة ثقافية ترف
 

وع  تابع لمنظمة حوارات مش 
Hiwarat.org  
Facebook/hiwarat.e.V. 

 

http://hiwarat.kifahseif.de/ar/2019/12/20/engagement-ohne-alters-grenzen-durch-partizipation-zur-inklusion-4/

