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 کنفرانس تابستان  

 ، اشتوتگارت   17:00  -- 09:45،   2022ژوئیه  23شنبه ، 

ن کنفرانس  را به شما خوشحال هستیم که ما  دعوت   رونا وقفه ک اشتوتگارت پس از دو سال و نیم شهر در به صورت حضوری اولی 

ن و متنوع را    Juli 2022  23! کنفرانس تابستانن امسال روز شنبه کنیم  جمع آوری کردهبرگزار یم شود. ما یک برنامه هیجان انگی 

انن  ن پناهندگان اوکراین و دیگر کشورها و در مورد اسکان   Keynoteایم. سخین . عالوه بر بود خواهد آن تجزیه و تحلیل همچنی 

ن  سالمت در محل کار و  ظاوکراین، افغانستان، حفموضوعانی مانند رابطه با مختلف در  برنامه هایاین، شما یم توانید بی 

ن فرصت های مختلفن برای شبکه سازی و تبادل وجود خواهد داشت. را حفاظت از کودکان   انتخاب کنید. در این بی 

 داوطلبانن است که با پناهندگان کار یم کنند.  برایاین کنفرانس رایگان است و در درجه اول 

 یم باشد.   14:00تا ساعت  20.07.2022به چهارشنروز ثبت نام  پایان مهلت

Bürgerräume West at Bebelstraße 22, 70193 Stuttgart, Germany : نمکا   

پروژه "فعال برای ادغام" برگزار یم شود که توسط وزارت امور اجتمایع، بهداشت و ادغام با صندوق  در چارچوباین کنفرانس 

ن مایل یم شود. -های دولتی مصوب پارلمان ایالتی بادن گ تأمی  بخش   توسط کمک های سازمان ملل متحد بودجه این وورتمیر

ن یم شود.  پناهندگان  و قرعه کشی کد پستی آلمان تأمی 

  برنامه

09:30 a.m :. ثبت نام و ورود 

 ،رئیس اول شورای پناهندگان( Lusia Braß: خوش آمدید )حصب 10:00

ان  10:15  و نابرابری: پناهندگان از اوکراین و کشورهای دیگرKeynote  : سخن 
ی

 : همبستگ

ن مجبور به ترک خانه های خود یم شوند.  ی خشونت آمی  ت کالنن بار دیگر هزاران نفر به دلیل یک درگی  از جنگ در اوکراین و   حی 

 زیادی با اوکرایتن ها وجود دارد. آلمان 
ی

س اقدامانی با همبستگ به طور رسی    ع و غی     پناهندگان اوکرایتن پذیرش برای  دور از دسیی

ن در دیگر مناطق جهان به مراتب کمیی مورد توجه قرار یم گی   انجام داده است. پیچیده  ی های خشونت آمی  ن حال درگی  د.  ندر همی 

ن فرار از  ی دریافت یم کنند. در عوض  BIPoCپناهندگان این کشورها و همچنی  موانع آنها از اوکراین حمایت اجتمایع و سیایس کمیی

با پناهندگان به   چه پیامدهای سیایس و اجتمایع در رابطه با تعامل به یم کنند. بوروکراتیک باالتر و احساسات نژادپرستانه را تجر 

 دوری کنیم؟  گانهروش های مختلف دارد؟ چگونه یم توانیم پل بسازیم و از یک جامعه دو 

ان: ان.ان.   سخین

 قهوه نوشیدن صبح.:  11:15

 مرحله اول برنامه :  11:30

سالمت در  اوکراین، افغانستان و حفاظت مربوط به آموزیسی  برنامه هایانتخاب کنید. را آموزیسی  برنامهاز چهار گزینه زیر یک 

 حفاظت از کودکان تنها در فاز اول برگزار خواهد شد.  برنامهتکرار خواهد شد.  آموزیسی مرحله دوم 

 یت قانون  اول: پناهندگان از اوکراین: برریس اجمایل از وضع برنامه

. اتحادیه اروپا از جمله با اتخاذ دستورالعمل »هجوم های توده زند گرییم  از زمان آغاز جنگ در اوکراین هزاران نفر به اروپا و آلمان 

 بهای« واکنش نشان داد. اوکرایتن ها به این ترتیب یم توانند بدون نیاز 
ی

 مجوز اقامت  ند رو  رسیدگ
ی

  برنامه. این اخذ کنند پناهندگ

:  را یم دهد  به وجود یم آید  ک برریس کیل از مسائل مربوط به اقامت و حقوق اجتمایع که در حال حاضن برای پناهندگان اوکرایتن ی
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است؟ وضعیت اتباع کشور سوم از اوکراین چطور   مرتبط  AufenthG 24چه حقوق و تعهدانی با اجازه اقامت با توجه به § 

 یم توان پرسش ها و تجربیات را با هم مورد بحث قرار داد.  این برنامهاست؟ در 

انان:  گ( و -، عضو هیئت مدیره شورای پناهندگان بادنTübingen)وکیل  Manfred Weidmannسخین  Wolfgangوورتمیر

Armbruster  معاون رئیس دادگاه اداری(Sigmaringen .)) 

 : درخواست کمک از افغانستان 2 برنامه

ن طالبان در افغانستان در ماه اوت سال گذشته باعث احسا در رسارس جهان شد. اما پس از چند رعب و وحشت   سقدرت گرفیی

گذارد.  یم  امت همچنان رو به وخدر آنجا عمویم ناپدید شد، حتی اگر اوضاع  اذهاناز شد واز افغانستان   از گزاریسی   ندرتهفته به 

در حایل   ،نامعلوم استآلمان هنوز در  در افغان های بیشیی  ای پذیرشپیچیده است و برنامه ای بر  دیدهتخلیه افغان های آسیب 

چگونه زنان، هزاره ها و  که    -گزارش خواهد داد   منطقهکه هزاران نفر از جان خود یم ترسند. صادق زارتیال در مورد وضعیت 

د یشکت، چگونه مقاومت در برابر طالبان یم شوند  کودکان از حقوق خود محروم   و چگونه مشکالت ل یم گی 
ی

اقتصادی بر زندگ

ن، کارمندان محیل و دیدگابرای آسیب پذیزش محدود  و چشم انداز   در مورد گزینه ها Tarek Alaows. تاثی  یم گذارد آنان روزمره 

ن برنامه های سیایس دولت صحبت خواهد کرد.   اعضای خانواده و همچنی 

انان:  گ(. -)عضو هیئت مدیره شورای پناهندگان بادن Sadig Zartilka کابل( و   پل هوان  ) Tarek Alaowsسخین  وورتمیر

 : حفاظت از سالمت در محل کار: داشت   حقوق، گرفت   حقوق3کارگاه 

ن  ده ای برای سالمت و ایمتن شغیل است. اما افرادی که در آلمان به دنیا آمده و بزرگ شده اند نی   گسیی
آلمان دارای سیستم حقوقی

ن و درک این مقررات مشکل دارند. پناهندگانن که در آلمان کار یم کنند  ی مواجه هستند.  هنوز  در دانسیی ایمتن با چالش های بیشیی

ن از به این معتن است که کارفرمایان موظف به  سالمت و در قبال  اثرات بلند مدت کار بر سالمت کارکنان خود هستند  آگایه داشیی

ی کرد. بنابراین آن مسولیت دارند  درباره کارفرما   هوظیفه مراقب آگایه و . باید از بیماری های شغیل و اختالالت مرتبط با کار جلوگی 

ه مهم است.  ی از حوادث و غی  ات کاری، کمک های اولیه، پیشگی  ن احت، تجهی   مقررات ساعات کاری روزانه، اسیی

ه حقوق خود در زمینه حفاظت از سالمت در محیط کار در نظر گرفته شده و مطالب آگایهبرای کمک به پناهندگان برای برنامه این 

 است. 

ان:   ( ver.di)داوطلب در بخش آموزش و پرورش  Walter Lukasسخین

 

 در برابر خشونت: کودکان پناهنده و حمایت از کودکان  فاظت: ح۴ برنامه

 
ی

و هم از خشونت،  شکوفا کنند خود را آزادانه  تکاملانند عزنی داشته باشند که در آن هم یم تو با همه کودکان حق دارند زندگ

، تحت حفاظت ویژه ای قرار یم ی بیشیی آسیب پذیر  خصوصا غفلت و سوء استفاده محافظت شوند. کودکان پناهنده به دلیل  

ایط گی    آنها از بسیاری جهات پرمخاطره است. به عنوان مثال، آنها اغلب در رسی
ی

  سختند. وضعیت زندگ
ی

با کمبود مراه همزندگ

 یم کنند، با آینده ای نامشخص 
ی

در آلمان مواجه هستند، افراد مورد اعتماد خود را از دست داده   برای ماندنحریم خصویص زندگ

ن از  برنامهاحتمایل را در کشور خود یا در حال فرار تجربه کرده اند. هدف این  به رویحاند و ضن  روش  هر نوع خشونت و  آگاه ساخیی

 است. از آن و حمایت  های مقابله

ک  برای سواالت شما و   . ت فته شده اسمحیل مشخص در نظر گر بحث مشیی

ان: کارمند مرکز حفاظت از کودکان اشتوتگارت )  ( KISZسخین

احت : 15.00 - 13.30  اد موجودد مو خری( و هدایا)مبتن  بر  ظهر اسن 

احت  گ در -و پروژه ها از رسارس بادن نوآوری ها ، شما این فرصت را خواهید داشت که با ظهر در طول اسیی  بخش هایوورتمیر

 کنید. نظر  تبادل  ات به دست آورید و ، اطالعسازی کنید  شبکه مختلف،

 3و  2، 1 رنامه هایادامه بدوم با  برنامه بخش: 15:00

 تکرار خواهد شد. برنامه ها  اول   بخشرا انتخاب کنید. این ها از  یگ 3تا   1های  برنامهاز 

 : پایان کنفرانس17:00


