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برنامه
ورود و ثبت نام (با قهوه (۰۹:۳۰
استقبال ۱۰:۰۰
لوسیا براس (  .۱رئیس شورای پناهندگان BW
" سخنرانی و گفتگو اصلی " تحوالت درجهان عرب؟ ۱۰:۱۵
حمله نظامی ُترکیه علیه ُکردها در سوریه٬رأی دهندگان ُکرد در عراق٬ادامه سرکوب آزادی مطبوعات و آزادی بیان
در ترکیه
همچنان هرج و مرج در لیبی و تعدادی از کشورهای دیگردر حال درگیری بخاطر منافع ژئوپلیتیک خود هستند٬
اینها تنها برخی از آخرین تحوالت در کشورهای نزدیک و شرق میانه ٬نشان می دهد که در آینده بسیاری از مردم از
.این مناطق و به دالیل بسیار متفاوتی به همایت ما نیاز دارند
پروفسور دکتر مایار به تحوالت سیاسی ٬اقتصادی و اجتماعی در منطقه و همچنین ریشه های آنها اشاره می کند و
.پیامدهای جهانی درگیری های کنونی را برجسته می کند

سخنران :پروفسور دکتر متخصص گونتر مایار (رئیس مرکز تحقیقات جهان عرب ،دانشگاه یوهانس
ُگوتِنبِرگ ،ماینز

گروه های کاری ۱۱:۱۵
پیوند خانواده ـ تحوالت جاریAG 1
مارس ۲۰۱۸ـ مهاجران بی شماری مشتاقانه از این تاریخ استقبال کرده اند ٬چرا که در این تاریخ به پایان تعلیق ۱۶
الحاق به خانواده به حمایت تکمیلی ارائه شدـواقعا! همانطور که در حال حاضر وجود دارد ٬تعلیق در ابتدا گسترش
خواهد یافت و سپس یک رژیم احتمالی نصب خواهد شد.در گروه کاری ٬مقررات قانونی جدیدارائه شده و نتیجه گیری
اولیه برای کار عملی را بکشید.عالوه بر این ٬یافته های فعلی در موردیکجا کردن فامیل به "عاجل"عمل ویزا
ازطریقه ماموریت های مختلف آلمانی در خارج ارائه شده است .در حاشیه ٬یکجا کردن فامیل از طریق مقررات
.نیزمورد بحث قرار خواهد گرفت  IIIدوبلین

سخنران :یوآخیم گِالؤبیتس (منطقه کاریتاس هایل ُب ُرن ـ ُهعِنل ُ
وضعیت سیاسی در ایران و قانون پناهندگی

عواقب ناشی برای پناهندگان AG 2

از دسامبر  ٬۲۰۱۷اعتراض بسیار شدید علیه رژیم ایران در ایران شکل گرفته است .از دسامبر  ٬۲۰۱۷اعتراض
بسیار شدید علیه رژیم ایران در ایران شکل گرفته است .این سخنرانی رویدادهای جاری را در زمینه تاریخی خود
قرار می دهد و شخصیت خاص خود را برجسته می کند .پس از آن٬نقشه بازیگران با نفوذ و اهداف  ٬خواسته های
سیاسی خودرا ارائه میکنند و نقش سیاست و اقتصاد آلمان و نیز امکان اقدامات جمعیت آلمان در حمایت از جنبش
و نیز قانون پیشین بررسی شده  BAMFرهایی  ٬مورد بحث قرار می گیرد .در مقابل این زمینه ٬کنوانسیون فعلی
.است

سخنران :حسن مرفی پور (فعال سیاسی)ِ ،و ِرا ُکل مایر کایزر (سخنگوی شورای پناهندگان
پناهندگان  -وضعیت زندگی و گزینه های حمایت AG 3
زنان پناهنده ٬مسافران به ویژه تک و پدر و مادر تنها به ویژه آسیب پذیرهستند.آنها اغلب با توجه به مسکن در محل
اقامت غیر جنسیتی جداگانه ای از یک خطر خاص از قربانیان خشونت ٬در معرض هستند.عالوه بر این ٬برای آنها٬
به عنوان مثال عدم مراقبت از کودکان ٬دسترسی به فرصت های مشارکت اغلب دشوار است.شایع ترین مشکالت
چیست؟چگونه می توانید به طور خاص از این اجماع حمایت کنید؟ چه گزینه های قانونی در دسترس هستند؟ چه باید
به عنوان مقامات اجتمائی و یا داوطلبان در این زمینه حساس در َمد نظر گرفته شود؟ این سوال و سواالت دیگر خواهد
.شد که در گروه کارمورد بحث قرارگرفته می شود

سخنرانان :نِل ِه دی َتر (مرکز اطالعات زنان در اشتوتگارت) ،طوسین جانسِ ن (پناهندگان برای پناه

اقدام قانونی  -چگونه می توانم به عنوان یک داوطلب حمایت کنم؟AG 4
بسیاری از پناهندگان در مورد جواب َرد درخواست پناهندگی شکایتمی کنندَ .منفرد ویدَ َمن از دیدگاه خود به عنوان یک
.وکیل پناهندگی توضیح می دهد ٬به چه طریقی داوطلبان می توانند در روند مراحل قانونی پناهندگان را حمایت کنند
سخنران :منفرد ویدمن ( شورای سخنگوی شورای پناهندگان BW

درقضیه مخالفت با پناهندگان و افراد اختصاصی ـ چگونه رفتار کنم؟ AG 5
افراد اختصاصی که در کار پناهندگان مشغول هستند ممکن است با مسئله خصومت در سطوح مختلف تماس بگیرند٬
.به طور مثال ٬خودشان به دلیل تعهد خود مورد حمله قرار می گیرند و یامشاهده خصومت نسبت به پناهندگان
کارگاه این شرکت کنندگان را حساس می کند
به رسمیت شناختن خشونت های جناح راست ٬نژادپرستی و ضد یهودی و تمرکز بر ویژگی ها و سطوح عمل خشونت
.های جزئیات و سطوح کار خشونت جناح راست و عواقب آن
او خدمات پشتیبانی برای قربانیان خشونت و روش های راست را نشان می دهد
.چگونه می توان از طریق بازیگران جامعه مدنی حمایت کرد
شرکت کنندگان باید قادر به شناسایی نیازهای خاص برای کمک در موارد خشونت جناح راست و به حمایت از
.قربانیان با توجه به نیازهای منابع خود باشد

لگو(وکیل
سخنران :ک ِِرستینا مولِر  (LEUCHTLINIE BW, TGBW),یالسین تیکنِه ا ُ ُ

۱۳.۱۵ناهار

نشست ۱۴:۱۵

شورای سخنگوی انتخابات
فارغ التحصیلی ۲۰۱۷
جهت گیری استراتژیک ۲۰۱۸
حمایت از شورای پناهندگان

قهوه و کیک ۱۵:۱۵
ارائه نتایج انتخابات ۱۵.۳۰
"اعضاء اعضای مالقات" ۱۵.۴۵

تعویض اعضای در گروه های کوچک منطقه برای برنامه ریزی اقدامات مشترک

پایان 17.00

رسیدن به مقصد
ورود با وسایل نقلیه عمومی
شوابنْ )  ( Vaihingen-Schillerplatzتا ایستگاه فایهینگن شیلر محل  U۱توسط تراموا
و با اتوبوس  ۸۱و  ۸۴تا ایستگاه
ِ
)(Schwabengalerieگالِقریا
امکانات پارکینگ در منطقه
درشوابنْ گالِقریا
امکان پارکینگ وجود دارد .یک جایگزین دیگری هم ممکن است ،پارک )  (Schwabengalerieبه طور مستقیم
ِ
ْ
میباشد .اطالعات بیشتر در صفحه اصلی شهر )(Tiefgarage Vaihingen Marktماشین درزیرزمینی فای هینگِنْ مارکت
اشتوتگارت بدست آورده میتوانید

است و توسط صندوق ) (PRO ASYLشورای پناهندگان بادِنْ وُ رتِمْبِرگ یکی از اعضای کنسرسیوم ملی حقوق پناهنده گان
ایالت بادِنْ وُ ر ِتم ِْبرگء،کلیسای پروتستان ) (AMIFتامین می شود،صندوق پناهندگی ،مهاجرت و ادغام ) (ESFاجتماعی اروپا
بادن،دیا ُکنیشِ سْ َورکْ وُ رتِم ِْبرگ  ،ایالت روُ تِ ْنبُورگءاشتوتگارت وحقوق پناهنده گان

پروژه های جاری
خوش آمدید ،خوش آمدید به بادِنْ وُ رتِم ِْبرگءـ تحت پناهندگی ،مهاجرت و صندوق ادغام توسط اتحادیه اروپا تأمین می شود
شبکه برای ادغام پناهندگان در محل کار ) ( NIFA
تحت برنامه ادغام دستورالعمل کنفدراسیون توسط وزارت کار و امور اجتماعی و صندوق اجتماعی اروپا
www.nifa-bw.de
فعال برای پناهندگان ـ مشاوره ،اطالعات ،شبکه سازی و آموزش بیشتر (داوطلبانه)کار پناهندگان در بادِنْ وُ رتِم ِْبرگء .بودجه توسط
.www.aktiv.fluechtlingsrat-bw.deدولت بادِنْ وُ رتِمْبِرگء

ثبت نام
لطفا توجه کنید که مهلت ثبت نام درَ ۱۹مرر

ستت ثبت نام اای بعدی ممکن ستت تحت شرسیط خاص در نظرگرفته نشود

بله ،من در جلته شورسی پنااندگان بادنءوورتمبرگ در تاریخ  ۲۴مَرر
نام می کنم

 ۲۰۱۸در سشتوتگارت می آیم و برسی گروه کاری زیر ثبت

AG 1 AG2 AG3 AG 4 AG 5
من به سین ترتیب برسی یک نااار گیاای (سادسء کمک مالی) ثبت نام می کنم
من نیاز به یک ترجمه به زبان زیر اتتم
)توجه :زبان مادری) خالصه اا به زبان سنگلیتی ،فارتی و عربی به زبان اای دیگر سرسئه می شود(
من می خوسام عضو باشم وامزمان به سین مناتب سزشما درخوستت فُرم عضویَت رس میکنم
نام نام خانوسدگی
* آدر
* پتت سلکترونیک
* سبتکار تازمان
*تاریخ سمضر

سطالعات مورد نیاز سگر شما مطمئن نیتتید که آن رس در حال حاضر در دتتر
لطفا پر کنید و ارسال کنید
شورسی پنااندگان بادن وورتمبرگ
)(Hauptstätter Str. 57حاوپتتتااتتهر صتر ۵۷
سشتوتگارت ۷۰۱۷۸
ثبت نام نیز ممکن است آنالین درسایته زیر
www.fluechtlingsrat-bw.de

ما اتتند

