
2021 نوفمبر26برنامج ليوم الجمعة, 

المنصة 

Careالرعاية( االهتمام بالعدالة العالمية – رغم أزمة كورونا( 

 إن أزمة الرعاية واضحة في العديد من األماكن من جراء تفشي وباء كورونا ولقد قيل الكثير عن نقص الموظفين والعبء
المزدوج للعمل من المنزل ورعاية األطفال.

 لكن أعمال الرعاية مدفوعة األجر وغير مدفوعة األجر لم تكن فقط في السنة والنصف الفائتة. لطالما كان استغالل الناس
 والطبيعة من أجل اقتصاد موجه الربح تقليًدا. وهذا االستغالل يؤدي إلى تفاقم األزمات االجتماعية والبيئية، وزيادة الفقر العالمي

للكثيرين وثروة قلة من الناس.

 على هذه المنصة، نريد أن نناقش ما يهم الناس والطبيعة ولماذا ال تزال أعمال الرعاية تتم بشكل أساسي من قبل النساء
اجتماعيات وفي ظل أكثر الظروف تأزماً.

  سنناقش أيًضا االستمرارية االستعمارية في سوق عمل الرعاية العالمي. من المفترض أن يقوم العمال المهاجرون بسد الثقوب في
 نظام الرعاية األلماني. ما الذي يجب تغييره وما الذي يمكن أن يبدو عليه اقتصاد الرعاية في المستقبل بحيث يكون عاداًل

واجتماعيًا وبيئيًا على مستوى العالم؟

تقديم: 
 بارابارا موراكا )جامعة والية أوريغون(

:المقدمين و المقدمات
مانويال زشنر )جامعة يينا(

 Ver.di Leipzig
(Yeşil Çember جولكان نيتش )

لغات الفعالية:
 األلمانية، اإلسبانية، العربية، اإلنجليزية

تاريخ الفعالية:
 نوفمبر، من الساعة السادسة وحتى السابعة والنصف مساًء.26 الجمعة 

عبر اإلنترنت                  

______________________________________________________________________

ثقافة    

المرأة والخيال: عالقة رعاية

 تدعوك النساء والخيال إلى أمسية ساحرة لمقدمي الرعاية، لالحتفال بشخصيات رعاية تتجاوز أدوار الجنسين الواضحة. تقوم
 النساء والخيال، جنبًا إلى جنب مع شريكاتهم وشركائهم، بإنشاء صور حسية ألنشطة الرعاية مثل الرعاية البدنية، وقول "ال"،
 واالستماع، والتحلي بالصبر، والتغذية، باختصار: االكتراث، من خالل محادثات مع أشخاص يقومون بأعمال الرعاية بشكل

مهني و/أو خاص. إنهم يشكلون سمات األمن والتضامن واألمان في عرض أزياء ساحر مثير يجعلنا ندرك مدى أهميتها مجدداً.

 تتساءل المرأة والخيال عن سبب ارتباط الرعاية تقليديًا بالجسم البيولوجي القابل لإلنجاب. إننا نتخيل مجتمعات رعاية بعيدة عن
منطق االستغالل الرأسمالي ونقوم بتقديم قصص نجاح حقيقية.



شركاء المقابلة:
  لينا بيرمان )قابلة(، بنيامين كزارنياك )موظف(، س. فرازر )مساعد شخصي(، تيريزا هوفمان )طالبة(، بينيديكت هولسبوش

 (، باربرا ميتلسكا )معلمة دراسات عليا وعالمة نفس، تعمل حاليًا في مجالwww.sortiergut.de)ممرض(، كريستيان ماير )
 التمريض(، روث باال )ممرضة(، ليز ريش )مخرجة(، ميا سميتان )مفهوم العمل في االقتصاد الجديد(، أريكلنس غارسيا أكا

أريغاتو لورنت )راقص ڤوغ(، مايكي تودتر )المديرة الثقافية(

النصوص النظرية مستوحاة من: 
  فريغا هاوغ )عالمة اجتماع وفيلسوفة(، كالب لونا )دكتوراه في دراسات األداء(، ماشا ميدورين )اقتصادية(، جوان ترونتو

)أستاذة فخرية للعلوم السياسية(، بربارا فورسامر )صحفية ومحررة(

لغات الفعالية:    
 األلمانية

تاريخ الفعالية:                  
 دقيقة٦٥ نوفمبر، الساعة الثامنة والنصف مساًء. مدة العرض 27 الجمعة، 

المكان:               
 Galerie KUB، Kantstrasse 18، 04275اليبزيغ  

______________________________________________________________________

ثقافة    

السيرعبر ملف صوتي : نزهة صوتية على األقدام

كورونا هنا  . كورونا ستبقى هنا .

.CoV-2. سارس- 19كوفيد -

نحن هنا . نحن هنا لبعضنا البعض ؟

من سيبقى هنا ؟

من يكون هنا ؟

هل سنبقى كلنا مع بعضنا البعض هنا ؟

الخدمات العامة و خدمات الرعاية .

كيف نتصرف نحن اآلن مع أنفسنا ومع كورونا ؟

تعال معنا , اذهب هناك , اصغي .

لعله ليس سيئا ً للغاية أن نكون هنا لبعضنا البعض .

االعتمادات 

2020 تموز 20تم إصداره في 

 Annegret Altersarmut آننيغيرت آلتس آرموت  ,Ulla Unlustفكرة :  عال اونلوست 



المتحدثون والمتحدثات :

 Alina Bach ألينا باخ     

Paulina Rübenstahl باوليناغوبنشتال   

Hannahهنّا  

Daniel Morenoدانيال مورينو  

Linda Keckليندا كيك  

Paula Gürtlerباوال غورتيل  

Sandraساندرا  

Moritz Deutschländerموريتز دويتشلندر  

Yolanda Ruechelيوالندا غوشل  

Isabel Bülterازابيل بولتر  

Dean Ruddockديان روددوك  

Johnny Reiserيوهان رايزير  

Ines Wassermannاينيس فاسسيرمان  

Anna Petersenأنّا بيتيرسن  

Alina Metzألينا ميتز  

Marko Hörschelmannماركو هورشلمان  

Ja Neيا نه  

Doreen Smolenskyدورين سولينكسي  

Andreas Stoschأندرياس شتوش  

Henriette Freitagهنريتتا فرايتاغ 

موسيقى :

بوغيسالف ) موسيقى البوب  اليبتزغ (



2021 نوفمبر 27برنامج ليوم السبت 

 1 نافذة, 1ورشة 

االهتمام وموضوع الدخل المادي 

 أن باستطاعه ولكن, المشاكل جميع يحل ال( شروط أو عمل بدون اساسي شهري راتب )شروط بدون االساسي المادي الدخل
 مجتمع على للحصول المجتمع تنمية في المشروط الغير األساسي الدخل يساعد. مجاالت عدة داخل المشاكل بعض حل في يساعد
ً عادل . المجتمع فئات لجميع أفضل وحياة, متضامن ومجتمع, اقتصاديا

 هذا تتداول وسوف المشروط الغير المادي األساسي الدخل موضوع على تركز سوف هذه العمل ورشة

:الورشة هذه في المحاضر
ڤينترز يواخيم 

 ١٩٥٧ مواليد من. المانيا, غوتينغن مدينة من ڤينترز يواخيم
الديموقراطية مجال في مستشار شهادة على حاصل
االجتماعية البيئية� التقلبات مجال في متطوع

.المشروط الغير المادي االساسي الدخل فكرة عن ومدافع عالمي ناشط

:الورشة أوقات
ظهراً ١٢:٠٠ الساعة حتى ١٠:٠٠ الساعة من ٢٠٢١ نوڤمبر ٢٧ السبت 

:الورشة لغة
األلمانية 

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 1, نافذة 2ورشة 

 .التحرر بهدف اللغة تعلم. الخ…. المنزل تنظيف;, طبخ, لغة دورات

 األسباب هذه إحدى ولكن, كثيرة أسباب هناك, المجتمع وداخل العمل مجال في عديدة� مشاكل يواجهون مهاجرة أصول من النساء
.كبير بشكل يساهم أن الممكن من ولكن, المشاكل كل يحل سوف وإتقانها اللغة تعلم أن يعني ال هذا ولكن. اللغة هو

. المهاجرين نظر وجهة من ومناقشته التعليم موضوع رؤية الورشة هذه هدف

:المقدمين و المقدمات
 التأهيل وتقوية تعزيز مجال في وفاعلة ناشطة DaMigra e.V., Feministischer Streik Leipzig أريزا سولكا 

.االجتماعية المساواة وعدم الجنسي والتعصب العنصرية ضد والمعرفة الوعي فكرة عن ومدافعة. السياسي

:الورشة أوقات
.ظهراً ١٢:٠٠ الساعة حتى ١٠:٠٠ الساعة من ٢٠٢١ نوڤمبر ٢٧ السبت 

لغة الورشة:
 األلمانية والعربية.



عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 1, نافذة 3ورشة 

(Paulo Freireتطوير األفكار اإلبداعية من خالل طريقة باولو فرير )

 يُشّجع النموذج التربوي لباولو فرير على الحوار المتكافئ كوسيلة لالنعتاق والتمكين في مواقف االضطهاد. تُطبّق ورشة العمل
 هذه استراتيجيات التفكير والتنظيم الذاتي لحل المشاكل في سياق الرعاية. يًمكن للمشاركين/المشاركات التفكير بوضعهم الشخصي

بشكل نقدي والعمل على حل معاً بناًء على صورهم/ن وحكاياتهم/ن ومشاعرهم/ن.

المقدمين والمقدمات:                      
(: أّم ومقدمة التأهيل السياسيLourdes Estigarribiaلوردس إستيغاريبيا )•
 (: طالبة دكتوراه في الفلسفة في جامعة اليبزيغ، مع خبرة كمحاضرة وباحثة فيKaren Saavedraكارين سافيدرا )•

النظرية االجتماعية والسياسية في جامعات مختلفة في كالي - كولومبيا.

:لغات الفعالية: 
األلمانية واإلسبانية 

موعد الفعالية:                     
 م من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراً )المرحلة األولى(٢٧/١١/٢٠٢١ السبت بتاريخ 

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 1, نافذة 4ورشة 

واالكتراث االهتمام من موجة ألجل الوقت ;; آخر أقتصاد  .

 ألجل واالكتراث االهتمام معنى وما. والمهن العمل بمجال االهتمام موضوع عن نتكلم أن نود عايشناها التي الخبرة خالل من
 التي االقتصادية والتغييرات االقتصاد معنى الى نتوجه سوف الحديث من الثانية المرحلة في. للجميع عادل اقتصاد على الحصول

 في حصلت التي التغييرات نناقش سوف الرئيسية االقتصادية الخمس القطاعات مفهوم على استناداً. الكورونا وباء أثناء حدثت
. المستقبل ألجل حلول ايجاد ونحاول الماضية الفترة

والمقدمين المقدمات

 في عضوة. االجتماعي العمل فرع, فيينا جامعة في محاضرة. الجنساني التنوع مجال في ومدربة مشرفة, دولينغ اورزوال
”Joan Robinson „رابطة وفي” واالقتصاد النساء „مجموعة

 : الورشة لغة

. والعربية االنكليزية, األسبانية, األلمانية

 أوقات الورشة: 

 نوڤمبر من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراً.٢٧يوم األحد 



عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 1, نافذة 5ورشة 

 ساعة24الرعاية والهجرة باستخدام مثال الرعاية على مدار 

 الوصف: معظمهم  من النساء الالتي يهاجرن للقيام باألعمال المنزلية و أعمال الرعاية الصحية  في بلدان أخرى.يلعب الجنس
 واألصل والفروق الدولية لألجور دورا ً كبيرة في حركات الهجرة هذه. اعتمادا ً على الجدال مع السلسلة العالمية للرعاية دعونا

 ساعة.24نلقي نظرة دقيقة على الرعاية المنزلية على مدار 

ما هي األوضاع المعيشية للحياة والعمل لمهاجري الرعاية على سبيل الخصوص من أوروبا الشرقية في ألمانيا؟

ما هي عمليات الدعم والتنظيم المتوفرة ؟ ما هي الفجوات التي يجب سّدها؟

المتكلمون والمتكلمات:
  ساعة. هي ناشطة في اإلضراب24فراوك لينة  كتبت رسالتها الماجستير عن هجرة الرعاية مع التركيز على الرعاية على مدار 

النسوي و ثورة الرعاية في فرايبورغ.

 تيتيانا غونشاروك: ناشطة في مجال حقوق اإلنسان ، خريجة برنامج الماجستير "العمل االجتماعي كمهنة في مجال حقوق
 - جامعة أليس سالومون في برلين( ، رئيسة المؤسسة االجتماعية للمرأة في برلين – مارزان.MRMAاإلنسان" )

12 حتى الساعة 10: السبت من الساعة أوقات الورشة

 األلمانيةلغة الورشة:

______________________________________________________________________

 2, نافذة 6ورشة 

 (: ممارسات المقاومة الشعبية فيUniversidad pal barrioيونيفرسيداد بال باريو )
كالي - كولومبيا

 لقد أدى وباء كورونا إلى تفاقم عواقب عقود من الحرب وانعدام الفرص في كولومبيا. كانت نتيجة هذا السخط االجتماعي إضراب
  مركزه مدينة كالي. بهدف االستجابة لالحتياجات التعليمية ورغبات األبطال الشباب لهذا التغيير، تم٢٠٢١مفتوح في أبريل 

 إطالق "يونيفرسيداد بال باريو" )جامعة في المنطقة(. يهدف هذا المشروع إلى تأهيل وتمكين كل من تم تهميشه من قبل النظام،
 ( هذه المبادرة وأثراها بتجاربه في أشكالCarlos Duqueبدًءا من البيئة الضيقة )الحي(. رافق البروفيسور كارلوس دوكي )

 إعادة اإلعمار والحياة الطيبة المستوحاة من رؤية الشعوب األصليين. في هذه الورشة سيقدم الدكتور دوكي رؤيته لحياة مجتمعية
" في سياق االحتجاج االجتماعي في كالي - كولومبيا.Universidad pal Barrioجيدة على أساس الممارسة األكاديمية ل� "

المقدم: 
(: دكتوراه في الفلسفة السياسية في جامعة كامبيناس )Carlos Andrés Duque Acostaكارلوس أندريس دوكي أكوستا )

Campinas ٢٠٢٠(، محاضر وفائز بالجائزة الوطنية للعلوم والتضامن أليخاندرو أنجيل إسكوبار.

لغات الفعالية: 
 األلمانية واإلسبانية

موعد الفعالية: 
 م من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة بعد الظهر )المرحلة الثانية(٢٧/١١/٢٠٢١السبت بتاريخ 



عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 2 نافذة ,7ورشة 

ً متضامن مجتمع ألجل الصراع .وتضامن, آراء تبادل, أمثلة. كورونا وباء وقت في عالميا

 المعيشية الصعوبات لمواجهة, الوباء وقت في االخيرة الفترة في البعض بعضهم وساعدوا واجتمعوا تضامنوا الناس من الكثير
 هذا أثناء عايشوها التي خبراتهم بعرض مختلفين أشخاص يقوم سوف الفعالية هذه في. الضرورية الحياة مستلزمات تأمين وألجل
. المشاركين مع الحوار يتوجه سوف المقدمين هؤالء خبرات على استناداً. الوباء

 : والمقدمين المقدمات
 مؤسسين من وواحدة المدني الحراك مجال في تعمل Brigadas Populares حركة في برازيلية ناشطة, توفانيلي ڤيڤين

Agrarökologie in der Peripherie  مبادرة
 هذه المبادرة تركز على النظام الزراعي البيئي كأداة اقتصادية جماعية لتحسين الدخل االقتصادي االجتماعي وللحصول على

.مستوى معيشي أفضل

: الورشة لغة
. والبرتغالية األسبانية, األلمانية

 أوقات الورشة: 
.ظهراً الرابعة الساعة حتى الثانية الساعة من نوڤمبر ٢٧ السبت يوم

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

 2 نافذة ,8ورشة 

المرأة والنضاالت والمقاومة في أزمة كورونا

 تستند العدالة العالمية كعملية متعددة الثقافات على مبدأ أن جميع الثقافات غير مكتملة، ولكل منها مفاهيم مختلفة حول "كرامة
 اإلنسان"، وبالتالي ال توجد ثقافة عالمية ال حدود لها. لهذا السبب تدعو العدالة العالمية إلى "بيئة المعارف" و "الترجمة بين

 الثقافات" لتقليل / إزالة عالقات القوة غير المتكافئة وتحويلها إلى عالقات قائمة على السلطة المشتركة عبر الخطابات
والممارسات بين الشعوب واألشخاص.

 ولذلك يتيح تبادل الخبرات والحوار حول الصراعات في الجنوب والشمال العالمي في حالة جائحة كورونا تحديد مواقع الغياب
وحاالت الظهور في كل مجتمع، مما يسمح بإنشاء تحالفات وإجراءات إيجابية على مستويات عدة.

المقدمين والمقدمات:
 Huertopía in Alto Fucha: ناشطة كولومبية وعضو في  (Laura Huitacaلورا هويتاكا )•

Ecoterritory في جنوب شرق بوغوتا ، عضو أيضاً في ، Colombian ecosocialist movimentو  
Fusión de Mujeres del SurOriernte و Urban Garden "Huerta del ocho infinito. "

 " . كاتبة ومؤثرة وعضوة وقائدةotra futurA es posible(: ناشطة من أجل "Carmenza Zaكارمنزا زا )•
مشاريع تضامنية مختلفة.

  )قيد التأكيد(. يهدف المشروع إلى تحسين اإلسكان للنساء في محيط بيلوArquitetura na Periferiaممثل من •
هوريزونتي بالبرازيل.



لغات الفعالية: 
 األلمانية واإلسبانية والبرتغالية

موعد الفعالية:
 م من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة بعد الظهر )المرحلة الثانية(٢٧/١١/٢٠٢١السبت بتاريخ  

عبر اإلنترنت     

______________________________________________________________________

 2 نافذة ,9ورشة 

العمل مجال في واالكتراث االهتمام مفهوم وتنشيط تفعيل

 كل أن من بالرغم, العمل ولشروط لألجور بالنسبة, العمل مجال في خاص بشكل والالجئين النساء استغالل يتم الحالي وقتنا في
 مفهوم حول بالنقاش نقوم سوف معكم. والتأهيل العمل مجال داخل وحقه مكانه بأخذ لم الموضوع هذا. حقوق وله مستقل شخص
” الجديد االقتصاد „مجموعة من وتجارب ودراسات نظريات نعرض وسوف العمل مجال في واالكتراث االهتمام

„das Konzeptwerk neue Ökonomie ”معكم بمناقشتها ونقوم .
.التعليم بمجال للعالمين خاص بشكل موجهة الفعالية هذه

 : والمقدمين المقدمات
 عديدة واتحادات مجموعات في كمتطوعة عملت. كاسل مدينة في” العالمي السياسي االقتصاد „فرع جامعية طالبة: بولمان هانة

.كاسل مدينة� في Karibu مجموعة في متطوعة الحالة الوقت في, السياسي التطور مجال على تركز

 موضوع على وتركز das Konzeptwerk neue Ökonomie مجموعة مع ٢٠١٥ عام منذ تعمل: هيتسفيلدة شارلوتة
. العمل مجال في واالكتراث االهتمام

 : الورشة لغة
األلمانية

 أوقات الورشة: 
.ظهراً الرابعة الساعة حتى الثانية الساعة من نوڤمبر ٢٧ السبت يوم

عبر اإلنترنت     
______________________________________________________________________

 2 نافذة ,10ورشة 

 عرض. البديل للنظام حي كمثال اليبزك مدينة في Poliklinik مركز: التضامني الصحة مركز
.حوله اآلراء وتبادل المشروع

 العمل خالل من تأسس الصحي االجتماعي المشروع هذا. والرعاية الصحة مجال في متكامل نهج هو اليبزك مدينة في Poliklinik مركز
 المركز يقوم الحالي الوقت في. المشروع هذا به يتمييز الذي االجتماعي االشراف الى باالضافة شخص أي مساعدة امكانية. الجماعي
 اخرى ومراكز مشروع من جزء هو اليبزك Poliklinik مركز. خدماته اليبزك مدينة في Schönefeld منطقة في التضامني الصحي
. وهامبورغ وبرلين, دريسدن مدينة في متواجدة



 : والمقدمين المقدمات
Poliklinik Leipzig 

 : الورشة لغة
.والعربية األسبانية, األلمانية

 أوقات الورشة: 
 نوڤمبر من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة ظهراً.٢٧يوم السبت 

عبر اإلنترنت      

______________________________________________________________________

محاظرة            

لنظام الصحي التضامني للمستقبل - مستوحى من وجهات نظر من الجنوب والشمال

 لقد أظهر وباء كورونا في العديد من البلدان حول العالم أن األنظمة الصحية ال ينبغي أن تكون ربحية. ال ينبغي أن تكون عناصر
مثل الرعاية المستقرة واإلنسانية وعدم التمييز أحالم ال يمكن تحقيقها ومع ذلك فإن تواجد هذه العناصر قليل جداً.

 ما هي جوانب النظام الصحي المستقبلي القائم على التضامن؟ كيف ترتبط النظم الصحية بالجوانب األخرى للحياة الكريمة؟ أين
توجد بالفعل مشاريع ملهمة في العالم؟

تقديم:                                  
كيرستن شوبرت )رابطة األطباء الديمقراطيين(

لغات الفعالية:                            
 األلمانية، اإلسبانية، العربية، اإلنجليزية

تاريخ الفعالية:                        
 نوفمبر، من الخامسة حتى السادسة مساًء27 السبت، 

عبر اإلنترنت      

______________________________________________________________________

ثقافة     

*FLINTAمقهى - محاضرة - مناقشة – معرض 

 هل تريد/ين تناول القهوة معًا وبدء محادثة؟ نريد إنشاء مساحة آمنة معًا حيث ال مكان ألشكال التمييز مثل التمييز على أساس
الجنس أوالعنصرية ...

 النساء / المثليات جنسياً / إنترسكس )ثنائيي الجندر( / جامعي الجندر )غير ثنائيين( / العابرين )المتحولين( جندرياً / الالجندريين
*

:Rrrelampaga Fanzineمعرض 

 و ... لن أنظف منزلك!"FLINTA"أنا شخص التيني *



  المهاجرين أو من أصولFLINTA: البرق( في اإلشارة إلى المشكالت التي تواجه ال� *relámpagaيرغب فنانو المعرض )
 مهاجرة في حياتهم اليومية. سيتم تناول موضوعات مثل التمييز والعنصرية الهيكلية والتمييز على أساس الجنس والصور النمطية

التي شكلها المغايرون.

سيقدم القهوة والكعك رجال متوافقين جنسياً.

لغات الفعالية: 
اإلسبانية واأللمانية والعربية واإلنجليزية

موعد الفعالية:
 م من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساءا٢٧/١١/٢٠٢١ًالسبت بتاريخ 

المكان:              
 Galerie KUB، Kantstrasse 18، 04275 Leipzig



      2021 نوفمبر 28األحد برنامج ليوم 

        3, نافذة 11ورشة 

ً االحرار )الكوير مجتمع اتجاه العنف وضد النساء اتجاه العنف ضد حملة ( للخوف ال)  ٢٠٢٣( جنسيا

 المكان في في ي/أنت إذن المجال؟ هذا في والنشطاء الجمعيات على والتعرف النسوية موضوع حول أكثر المعرفة ين/تريد هل
. الصحيح

 مجتمع ضد العنف و النساء اتجاه العنف ضد حملة نطور سوف. اليبزك مدينة في مهاجرة أصول من النساء من مجموعة نحن
.وعالميين محليين فنانين مع بالتعاون, فنية تعبير أشكال الحملة تأخذ وسوف, الكوير

. معنا للمشاركة للعنف والمناهضين النساء ندعوا نحن الحملة هذه تتطور ولكي

:       المقدمين و المقدمات
 ( دينية وباحثة مترجمة ) غالينا ناديا �( طبيبة ) زولورزانو الڤيرادو كارولينا � ( أفريقية من راقصة ) كاستانييدا كالوديا 

:                الورشة أوقات
 ظهراً ١٢:٠٠ الساعة حتى ١٠:٠٠ الساعة من ٢٠٢١ نوڤمبر ٢٨ األحد 

لغة الورشة:     
األلمانية, األسبانية و اإلنكليزية.

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

        3, نافذة 12ورشة 

المناخ مصيبة ألجل واالكتراث االهتمام: المناخي التغيير ألجل طارئة حالة

 حياتنا؟ في الحيوية و األساسية المجاالت بكافة االستغالل من حالة نعيش لماذا طارئة؟ كحالة التعامل تستدعي المناخ حالة لماذا
الصميم؟ في طارئة حالة يعيش مجتمع من أطفالنا يتعلم سوف وماذا

 في مختلفة األمور أن الواضح من ولكن. الصحي االقتصادي النمو شروط من شرط في هو البعض ببعضهم الناس واهتمام العناية
.والالجئون النساء استغالل خاص وبشكل, المجتمع استغالل يتم, االقتصاد ينمو لكي, الوقت هذا في اآلن. الحالي وقتنا

.والتجديد� للتغيير مكان ايجاد وصعوبة, منهار البيئي والنظام, الرعاية نظام استغالل
 اآلراء تبادل خالل من. التغيير ويتمنى النظام هذا داخل االقتصادي االستغالل من حالة يعيش من كل بدعوة تتوجه الفعالية هذه

 المجتمع داخل مكان لبناء, الفعالية هذه نفتتح نحن ذلك ألجل. خبراتنا على معتمدين التغيير ألجل جذور نؤسس سوف والنقاشات
. اآلخر ألجل واالهتمام العناية فكرة على يعتمد

 : والمقدمين المقدمات
 القوى مفهوم „ موضوع على أعوام منذ وتركز. ڤيينا في” العالمي النمو „مجال في الماجستير شهادة على حاصلة, هيتيش حنا

 مع التأهيل مجال في وتعمل, المناخ كارثة ضد وألمانية النمسا في مجموعات مع داخل وفاعلة متطوعة”. والعالمية االجتماعية
.Radix مجموعة

: الفعالية لغة
. والعربية االنكليزية, األسبانية, األلمانية

:الفعالية أوقات
.ظهراً عشر الثانية الساعة حتى العاشرة الساعة من نوڤمبر ٢٨ األحد يوم



عبر اإلنترنت      

______________________________________________________________________

        3, نافذة 13ورشة 

 البيئية العناية
نسوية؟ نظر وجهة من البيئي واالهتمام العناية فكرة نرى أن الممكن من كيف

 .نسوية نظر وجهات ذات ودراسات نظريات خالل من البيئية� للعناية متعددة طرق نرى سوف الورشة هذه في
 مفكرون هناك ولكن. ثنائية نظر وجهة من( البيئية� العناية )الموضوع هذا مع الغربيون الباحثون يتعامل األحيان أغلب في

. مختلفة بطرق الموضوع مع يتعاملون نسويين جدد وباحثون
 وخبراتنا أفعالنا خالل من البيئية العناية فكرة ونرى صغيرة مجموعات ضمن الموضوع على بالعمل نقوم سوف الورشة هذه في

.اليومية

:والمقدمين المقدمات
 علم مجال في ماجستير على حصلت Jena يينا مدينة وفي. وتفليس وجورجينا, ألمانيا, بريمن مدينة في درست, هانزن لينا 

 االلتزام حول مواضيعها تتركز وفعاليات مؤتمرات بتنظيم لينا تقوم. ”االجتماعية التحوالت و االستدامة „موضوع عن االجتماع
ً. النسوي . البيئي النسوي التضامن موضوع حول تدور دراسات على تعمل وحاليا

:الورشة أوقات
ظهراً ١٢:٠٠ الساعة حتى ١٠:٠٠ الساعة من ٢٠٢١ نوڤمبر ٢٨ األحد 

لغة الورشة:
 األلمانية واإلنكليزية.� 

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

        3, نافذة 14ورشة 

األجساد واألقاليم: تناقضات النظام االقتصادي العالمي

 إن أعمال الرعاية التي تقوم بها النساء - والنساء اللواتي اضطررن للهجرة بسبب العولمة - واستغالل الموارد والطاقات الطبيعية
 هما من أهم أسس إنشاء النشاط االقتصادي والحفاظ عليه. ومع ذلك، تبقى أهميتهم مهّمشة اجتماعياً ويبدو هذا األمر جلياً عند

 .النظر إلى استغالل األجساد واألقاليم

 سيتّم في هذه الورشة عرض الديناميكيات العنيفة التي حافظت الرأسمالية من خاللها على شكلها التنظيمي واالجتماعي من خالل
إقصاء واستغالل جسد األنثى واألقاليم الحياتية بناًء على المعطيات التاريخية وشهادات الشهود

المقدمين والمقدمات: 
 (: طالبة دكتوراه في الفلسفة في جامعة اليبزيغ، مع خبرة كمحاضرة وباحثة فيKaren Saavedraكارين سافيدرا )•

النظرية االجتماعية والسياسية في جامعات مختلفة في كالي - كولومبيا.
 HNE(: طالبة ماجستير في جامعة إيربسڤالدى )Ana Katherine Morenoآنا كاثرين مورينو )•

Eberswalde.وناشطة من أجل السالم في كولومبيا )
(: حاصلة على ماجستير في الهندسة الزراعيةSonia García Sánchezسونيا غارسيا سانشيز )•



لغات الفعالية: 
األلمانية واإلسبانية والعربية

موعد الفعالية: 
 م من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهراً )المرحلة األولى(٢٧/١١/٢٠٢١ السبت بتاريخ 

عبر اإلنترنت       

______________________________________________________________________

ثقافة     

التبعيات السائلة: كيف يبدو مجتمع الرعاية الالمركزية؟                

 هي لعبة لعب أدوار يقوم فيها الالعبون بسحب شخصيات تحدد العمر والمهنة وحالة الحياة لألدوار البديلة لالعبين في المستقبل
 (. يمأل الالعبون تفاصيل الشخصيات بهوياتهم وخبراتهم الخاصة، ويشكلون عالقات دعمReUnionالقريب لمجتمع ريونيون )

متبادل مع شخصيات أخرى حتى تتكون سلسلة من األحداث الشخصية واالجتماعية.
  عاًما من الحياة معًا في جلسة لعب مدتها أربع إلى خمس ساعات يتمعّنون فيها بأنفسهم وعالقتهم مع٣٠ إلى ٢٠يعيش الالعبون 

(.٢٠١٧اآلخرين في حين أنهم يجربون معاً النظام االقتصادي واالجتماعي الذي ابتكرته شبكة رينيون )منذ عام 

 التبعيات السائلة هو مشروع تعاوني نشأ كجزء من بينالي شنغهاي الثالث عشر بالتعاون مع جمعية المساعدة المتبادلة
Dinghaiqiao في شنغهاي، الصين. طور هذه اللعبة  Yin Aiwen ومجموعة فنانين من اليبزيغ. تهدف ReUnionإلى أن  

تصبح هذه اللعبة ممارسة جماعية تحفيزية.

  للتصميم المفاهيمي في معرض الفنINFORM كجزء من جائزة ReUnion x Elli Kuruşتم تقديم المشروع من قبل 
المعاصر، اليبزيغ.

 العبين                  10 العبين، الحد األقصى: 5العدد األدنى: 

https://www.reunionnetwork.org
https://gfzk.de/

لغات الفعالية:                
 اإلنجليزية

تاريخ الفعالية:                     
 نوفمبر، من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة السادسة مساًء.28األحد  

المكان:                           
Karl-Tauchnitz-Strasse 9-11  04107 معرض الفن المعاصر، اليبزيغ؛ 

https://gfzk.de/
https://www.reunionnetwork.org/

