
بیان صحفي
أسبوع الالجئین

في مكتبة أثینا للرسوم الھزلیة بالیونان
23/02/2022

أسبوع الالجئین ھو حركة عالمیة ، وھو مھرجان ثقافي یحتفي بمساھمة وإبداع وأصالة األشخاص الذین عانوا من الھجرة
أثینامكتبةمنبمبادرةالیونانفيسیقام،العامھذاالعالمي.الالجئیومفي،یونیو\حزیران20فيعامكلیقامالقسریة.

للرسوم الھزلیة.

المبادرة ھي مھرجان ثقافي ، وجزء من حركة عالمیة دینامیكیة ، ویعزز مساھمة وإبداع وصمود الالجئین والباحثین عن ملجأ.
الحدث

تم تنفیذه بدعم كریم من فخامة بلدیة أثینا الموقرة من خالل دائرة الدعم واالندماج االجتماعي للمھاجرین والالجئین في مدیریة
الشؤون االجتماعیة

للمھاجرینأثینالبلدیةالتابعالتنسیقمركزوالالجئینصدمةومبادرةRefugee.infoموقعقبلمناالتصالدعمیتم
).ACCMR(والالجئین

ھذا الحدث مدعوم أیضا من قبل األمانة الخاصة لحمایة غیر المصحوبین القصر.

موضوع أسبوع الالجئین ھو التعافي ، ویحتفل بالقدرة والقوة التي تتطلبھا بدایة جدیدة في الحیاة. ھدفنا ھو تغییر النمط السائد
حول مجتمعات الالجئین والمھاجرین ، ومشاركة قصصنا ، للتعاون مًعا في مواجھة التحدیات المعاصرة لمجتمعاتنا

أسبوع الالجئین عبارة عن منصة ترحب بالجمیع للمشاركة فیھا ، سواء كان ذلك لحضور أو تنظیم حدث أو نشاط أو ورشة عمل.
، یمكنك أنھنابالفعل ، تشارك منظمات الالجئین البارزة في الیونان من خالل تبادل رسائل التضامن والدمج والمساواة االجتماعیة.

ترى كیف یمكنك أیًضا أن تصبح جزًءا من مجتمعنا.

یطمح أسبوع الالجئین في الیونان إلى بناء تعاون أقوى بین مختلف أصحاب المصلحة الذین یمكنھم مشاركة وخلق رسالة إیجابیة
لالجئین ، رسالة تمیل إلینا لتغییر حیاتنا الیومیة والعمل على مجتمعات أكثر شموالً مًعا

لمزید من المعلومات واالستفسارات الصحفیة ، یرجى االتصال بنا

"contact@athenscomicslibrary.gr +30 698 30 50 292

12:00الساعة21/03االثنینیوم2022الیونانفيالالجئینأسبوعتصمیمفيللمشاركةاإلنترنتعبرالتاليالشھرياالجتماعسیعقد

یمكنك تسجیل الدخول عبر الرابط:

ZOOM LINK
https://us02web.zoom.us/j/2491783927

mailto:contact@athenscomicslibrary.gr
https://us02web.zoom.us/j/2491783927
https://us02web.zoom.us/j/2491783927


نتطلع إلى رؤیتكم جمیًعا واإلجابة على أي أسئلة أخرى ومناقشة أفكاركم!



یتم تنظیمھ عن طریق

Athens Comics Library

مدعوم بواسطة :
Counterpoints Arts UK.

تم إقراره من قبل :
Δήμος Αθηναίων

Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
ACCMR

دعم التواصل
Refugee Info

Refugee Trauma Initiative

تنظیم الفیدیو
Refugee Week Greece 2022

https://youtu.be/PfYbZUCeUkw

قم بمتابعتنا وابقى على تواصل
Instagram:

@refugeeweekgreece Facebook:
@refugeeweekgreece
www.refugeeweek.gr

لتغییر االنماط  السائدة

االختفال بالثقافات●

نتعافى سویة

#refugeeweekgreece #refugeeweekgreece2022 #refugeeweek #refugeeweek2022
#healtogether #communalhealing #changethenarrative #celebrateculture #communityled #festival

https://athenscomicslibrary.gr/
https://counterpointsarts.org.uk/
https://www.cityofathens.gr/
http://ikon/?fbclid=IwAR1hgJuQpSlIs-2yOKFNeEDPpQ-z6NfKoqpyV_gipJP7_hNLS6AR05V8RZ8
https://www.accmr.gr/el/
https://www.refugee.info/
https://www.refugeetrauma.org/
https://youtu.be/PfYbZUCeUkw
https://www.instagram.com/refugeeweekgreece/
http://www.refugeeweek.gr/
https://www.instagram.com/explore/tags/healtogether/
https://www.instagram.com/explore/tags/festival/
https://www.instagram.com/explore/tags/communityled/
https://www.instagram.com/explore/tags/celebrateculture/
https://www.instagram.com/explore/tags/changethenarrative/
https://www.instagram.com/explore/tags/communalhealing/
https://www.instagram.com/explore/tags/healtogether/


التوقیت

●Φεβρουάριος - Μάιος 2022: Εργαστήρια και διασύνδεση με την κοινότητα
●Μάιος 2022: Ψηφιακή Καμπάνια
●Ιούνιος 20-26, 2022: Φεστιβάλ με δράσεις σε πόλεις ανά την Ελλάδα
●Ιούλιος 2022: Δημιουργία βιβλίου comic “Refugee Week Greece”

الداعمین :                                                                          المنظمین :



وجمیع المنظمات األخرى وأعضاء المجتمع والمھنیین األفراد الذین انضموا إلى ھذه العملیة اإلبداعیة وأسبوع
.2022الیونانفيالالجئین


