
ورپژه رد تکرش اربی نانو ی ناگدنهانپ ی اروش ( مومع تکراشم (اربی همانتوعد
«RefugeeCityscapes»

«FacesofMigration» همانرب بوچراچ رد ناگدنهانپ یاربی یینانو اروش
(DEAR)زاسی هاگآ و شناد ، هعسوت یی، اپورا ورپژه ینابیملای تشپ اب

سو ی تنوپ ناگداز هدنهانپ ، ناوج ناگدنهانپ هجوتم کارت،هک هقطنم ویا کچوک سآیای
ی قرش ی

«RefugeeCityscapes» نينس زا( رد(۳۵ات۱۸هک تکرش ی اربو دشاب می دنتسه
همانرب

هام رد (۰۵/۲۰۲۱.ات۱۰/۲۰۲۰)هک دوش می راذگرب یکی نولا ست رهش میا٬رد لمع هب توعد
ید

:«RefugeeCityscapes» هورگ رد
۱۲ات۱۰(زا دوش می اضاقت ٬رفن ) ناگدنهانپ ب- دنشاب ی گدنهانپ ی یزیانبر اراد – فلا

وت دنشاب دنتسه اهیثثلا روشک زا هک روشک رد هدشدراو هزات -ونیا ناگداز هدنهانپ
کچوک سو،سآیای ی تنوپ پی، فده دننک،اینتالشهب تکرش دنتسه ی قرش ی کارت

دمهیرگ رتش بی کرد یو رهش ی گدنز لئاسم دروم رد هبناج همه رتش بی هجوت و تفرش
ی عمج ی دنب لومرف یا رازبا یک  ردقبلا ماجنارس (و( رتفد هب تاداهنش لاپی سرا

ی ربارب قوقح وقتیت تهج یکی نولا یست رادرهش ، تلا حمیطزی٬دع زا تظافح و هافر
دشاب می تس می٬ انشآ اپیراد هعسوت فادها ارفیدناب نيا قيرط زا ناگدننک تکرش

میدنبا شزومآ ساالری هعماج رازبا دروم رد وردعینحلا دنوش  
ی ینانو اهنآ ی ردام نابز هک دشاب یمی نادنم عالهق هجوتم همانتوعد یسی،این لگنا ،

ی وسنارف عا، هک دوش می هداد ی ناوج ی نادنمق یتهبعال ولوا و تسه ی سراف ییا برع
رد اردوخ عطاق ی گدامآ ی۹الم هورگ هسلج ی۰۵/۲۰۲۰ات/۱۰/۲۰۲۰) رهظ زا دعب تاعاس .)

رهش رادرهش تاطوبرم رد ناش تنوکس لحم هک لوا طرش قبط و دننک عاالممی
تسا هدش عقاو یکی نولا ست

اپ هعسوت فادها دروم رد ناگدننک تکرش تاع یشطاال ازفا همانرب یاین ارجا زا فده
،یراد

اپیراد هعسوت فادها ناونع تحت )۱)(ΣΒΑ)۱

هعماج تکراشم ینان مطا ین نچمهو ترجاهم اب اهنآ طابترا ( مومع یو (ینانو تاماقم و
(ا.ت.پ همانرب ی ارجا بوچراچ رد هک دشاب (می دراد رارق داجیک٬ ای تهج یمه خساپ

دشاب می مومع اربی رتهب ی٬ندیای مومع ثحابم غتییر همانرب این فده ین نچمه سی،
دنرب می جنر ی رباربان زا یهک دارفا طابترا ی رارقرب ، هعماج هنانکفا هقرفت اهی تسا ورت،
ی سارکومد ناگدننک  تکرش ی فرعم ات روشک رد دراو هزات ونو ناگدنهانپ ماغدا یج

دشاب ساالریمی هعماج شور زا هدافتسا اب هقطنم و رهش حطس یرد تکراشم

 



هنابلطواد هکبش ینابی تشپ ورپژهاب عفلایتاهیاین
دوش می ماجنا .. SelectRespect.

راتیخ زا ارایاجن روکذم مرف تکراشم تهج مکتیلنکید(۴/۱۱/۲۰۲۰) ید ناوت می

یاربی۱ ناهج حطس رد اهروشک تکراشم وردطالشاربی دشاب می رساعم ناهج اهی شلا چ رگنا (ا.ت.پ)بی
هکم دشاب می للم نامزاس ی مومع ی اروش یم مصت واین تسا هتفرگ رارق رظن دم هدمآ التپیش کشم هب خساپ

دهد رارق ثاتیر تحت ار ناسنا اه یمیلینو گدنز دناوت  ی

تسا ی تکراشم یمگیری مصت اربی سویهل ساالرییک هعماج  ۲

هب طوبرم تاررقم اعریت و تلود ی لعف تام ی مصت اب قباطمروکذم همانرب ی ارجا

شیعوبیرامی لباقم یرد تظافح تامادقا دش(۱۹وکید) دهاوخ ماجنا


