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 صفحه                                                                                               عناوین                                

 4 ------------------------------------------------------------ دندیبه آلمان رس ونانیاز  گر یمهاجر د ۱۴۲

 
 
  تیثیو ح یمهارت کار  ،ایطیکه با خ  فرانسه: پناهندگان

 
 5 -------------------ابندی خود را باز یم انسان

  استمدار یس
 
 9 ------------------------------------------------- شودآسان تر نیم هی: اخراج به سور آلمان

 12 -------------------------------------------------------- دیبه آلمان رس ونانیگروپ ازمهاجران از   کی
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

ن کامل  اخبار مت 

 صبح8

خانواده از آتن به شهر هانوفر رسیدند. این گروه مهاجران از  ۳۵وزارت داخله آلمان فدرال اعالم کرد که 

 .فرد خوردسال و یک خواهر و برادر تشکیل شده است که به سن قانونن رسیده اند ۶۹فرد بزرگسال،  ۷۳

 

تن را از یونان پذیرفته است. همه تازه واردان اکنون در  ۱۴۳۳آلمان از ماه اپریل به این طرف، در مجموع 

 .شوندمیان ایالت های این این کشور تقسیم یم

اعضای  ۱۵۵۳حکومت آلمان فدرال پس از آتش سوزی های ویرانگر در کمپ موریا تصمیم گرفت که 

 خانواده ها را از جزایر یونان قبو 
ی

ایط پناهندگ ل کند. آن ها قبال توسط حکومت یونان به عنوان واجد شر

 .شناخته شده اند

آلمان در چارچوب یک برنامه دیگر تصمیم گرفت که تعداد مشخیص از مهاجران خوردسال و بدون همراه 

که در را هم از کمپ های یونان قبول کند. افزون بر این حکومت آلمان فدرال در ماه مارچ تصمیم گرفت  

 .بیمار را به شمول اعضای نزدیک خانواده های شان از یونان بپذیرد ۲۴۳چارچوب یک برنامه اروپانی کمک 

ک حکومت آلمان فدرال و ایالت ها انجام یم  .شودتقسیم مهاجران در داخل آلمان بر اساس یک برنامه مشت 

 و نیازهای ویژه طبی تازه واردا 
ی

ن در نظر گرفته یمدر این میان ارتباطات خانوادگ  .شودن نت 

https://www.dw.com/fa-af/%DB%B1%DB%B4%DB%B2-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55908194
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 مهاجرنیوز

 

به فرانسه آمده، در افغانستان خیاط بود. عکس از ان دیاندره  ۲۰۱۷افشاری، مهاجر افغان که در سال 

 لوارن

یه در نزدییک پاریس یک   کارگاه خیایط باز کرده که در آن حدود ده پناهنده، با استعدادی یک انجمن خت 

ن تجربه کاری خود را آغاز کرده کتیگانه، اولت   خود پارچههای مود فرانسه، تکهاند. تعدادی از شر
ن
های اضاف

 این مهاجران، زمینه تولیدات خواهند در همکاری با اند و تعدادی دیگر هم یمرا به این انجمن کمک کرده

 .خالص فرانسوی در عرصه مود را مهیا کنند

و به راه افتاده است و برای نام برنامه« تار آینده» ای است که در عرصه مود و لباس از سوی انجمن استر

، و  ۹کند. در این برنامه مهاجران زمینه کار را فراهم یم ک مهاجر مراکشر یمهاجر، شش افغان، دو تبب 

 .شامل هستند

و،که در یک هنگر بزرگ در شهر آنتونن در جنوب پاریس موقعیت دارد، مایا پرسو،  بنیانگذار انجمن استر

« شد. ها کمک یماین مهاجران استعداد، تجربه و عالقمندی خایص دارند فقط باید به سوی آن» گوید: یم
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 دارند که تا هنوز از اند حال آن که ظرفیت بزر این افراد تا کنون در فرانسه کار نکرده»گوید: او درادامه یم
ی

گ

 «.اندآن استفاده نشده است؛ حب  خود مهاجران هم جرأت نکرده

اند اما کار با جدیت ادامه ها این سو و آنسو پراگندهگذرد و هنوز اسبابحدود دو هفته از باز شدن کارگاه یم

ی، یک طراح مود فرانسوی، از سوی انجمن برای شپرسب  و آموزش مهاجر  ان استخدام شده اما دارد. تیت 

ن فرمایش  اولت 
ی به ها به کارگاه برسد، خیاطان پناهنده مراحل مختلف تولید را تمرین یمتا زمانن کنند. تیت 

ات بد شکل است. قرار بود فقط یک سانب  مت  بیشت  نباشد. ما برش و بخیه»گوید: ییک از خیاطان یم

 «.ها با ظرافت کار کبن خواهیم مثل فرانسوییم

ی یمت ت آور است. برخن از آن»گوید: یت  اهن را در دو مهارت تخنییک برخن از این پناهندگان حت  ها یک پت 

ها کار کنند و ها در همه بخشخواهم که ایندوزند و برخن هم در برش تکه استاد هستند. من یمدقیقه یم

ند که چگونه در یک تیم به صورت هماهنگ کار و تولید کنند  «.یاد بگت 

 

ی) چپ( یک طراح مود و لباس پاریش، خیاطان پناهنده را همرایه یم  کند. عکس از ان دیاندره لوارنتیت 

 

اش را دوست به فرانسه آمده، در افغانستان خیاط بود و حرفه ۲۰۱۷افشاری، مهاجر افغان که در سال 

درخواست پناهندگیش را رد   داشت. او بعد از ترک کشورش، از طریق ایران و ترکیه وارد دنمارک شد اما 

فرانسه آزمایش کرد و به عنوان پناهنده  کردند. او که با خطر اخراج به افغانستان روبرو بود بختش را در

 .پذیرفته شد

آیم که نخواستم مشکل تراشر کنم. در اوایل کارهای موقب  و چند من از جانی چنان دوری یم» گوید: او یم

نزد خیاطان  او چندین بار« دادم، اما خوب، حرفه من نبود. را انجام یم ای ساحتمانن و اتوکاریروزه
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

و آشنا شد:  حاال خییل خوشحالم و »درخواست کار فرستاد اما جوانی نگرفت تا این که با انجمن استر

 «.خواهم به هر قیمت شده این کار را ادامه بدهمیم

 

 رود. عکس از ان دیاندره لوارنکارگاه به شمار یمافشاری، پناهنده افغان، ییک از پر تجربه ترین اعضای  

 

ن که مسئولیت ادغام را به عهده دارد، تغیت  داده است.   حیدر، مهاجر دیگر افغان را نت 
ی

او  کارگاه، زندگ

ن یمخیاطان کارگاه را از لحاظ اداری و حرفه ک سال یکند. حیدر، که ای همرایه و ارتباط میان آنان را تامت 

 به دست آورده، با فرانسوی خونی یمپیش 
ی

ن » گوید: پناهندگ من رابطه انسانن را دوست دارم، این اولت 

 «.اند همرایه کنمتوانم افرادی را که مانند خودم مشکالن  داشتهتجربه کاری من است و خوشحالم که یم

ده بودند که برای پیدا کردن  امه ریزی بودم اما به من هشدار دامن در گذشته مسئول برن» دهد: او ادامه یم

ای، در اروپا شانس کیم وجود دارد. حاال این کار برای من مثل یک رویا به حقیقت مبدل شده کار حرفه

 «.است. این یک افتخار است که بتوانم افراد با استعداد و با تجربه را کمک کنم

و معتقد است که خیاطان پناهنده ب ن تجربه کاری، در اصل حیثیت مایا پرسو، بنیانگدار انجمن استر ا این اولت 

ند اما در درازمدت کنند و معاش حداقل یمیابند. آنان حاال بیشت  از دوبار در هفته کار نیمخود را باز یم گت 
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

هدف آن است تا ساعات کاری آنان بیشت  گردد و کارگاه کارش راه بیفتد تا این مهاجران از برنامه ادغام پا به 

 .ارندکار داییم بگذ

 

کت  خود را به انجمن کمک کردهپارچههای مود فرانسه، تکهتعدادی از شر
ن
اند تا خیاطان پناهنده های اضاف

ن تولیدات خود را عرضه کنند. عکس از ان دیاندره لوارن  بتوانند با آن اولت 

ن کتالگ ، طراح مود و مدیر پیشت 
احتمال دارد  گوید کهوف فرانسه یمهای چندین مارک معر ماری شیاپونن

یان این کارگاه باشد. او که از تولید ارقام نجویم لباس ن مشت  های آسیانی خسته شده، چندی ها با کارگاهاز اولت 

ن ناشر از کرونا، ن دور قرنطت  او  پیش دنیای مود را ترک کرده تا به کارش معنای جدیدی بدهد. در جریان اولت 

 .ر فرانسه تولید کنددهایش را فقط این هدف که طرح یک مارک تولید ماسک را به راه انداخت، با 

های خییل ساده برگردم و با استفاده مجدد از مواد، جنبهمن یم»گوید: او یم ن های انسانن را خواهم به چت 

ن دلیل است که یم ها کار کنم. من تا چند روز دیگر با چندین خواهم اینجا با پناهندهبرجسته کنم. به همت 

ن آزمایش را انجام بدهیمنمونه بر یم  «.گردم تا با این خیاطان اولت 

 و موادی که اینجا و آنجا یافته به بازار اش را با پارچهماری شیاپونن آرزو دارد تولیدات آینده
ن
های اضاف

بیاورد و این برنامه برای خودش و خیاطان کارگاه، تولدی دوباره باشد، خیاطانن که باالخره استعدادهای 

 .رسمیت شناخته شده است شان به
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

)راست( طراح مود فرانسوی یم ن ماری شیاپونن یان این کارگاه باشد و اولت 
ن مشت  گوید که احتمال دارد از اولت 

 تولیدات صد در صد فرانسوی خود را به کمک خیاطان پناهنده به بازار بفرستد. عکس از ان دیاندره لوارن

 

 

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

10 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 بوریس پیستوریوس، وزیر داخله ایالت نیدرزاکسن

بر ش ممنوعیت اخراج پناهجویان به سوریه  از مدت ها به این طرف، وزرای داخله ایالت های آلمان

ن سال روان میالدی، ممنوعیت عمویم اخراج پناهجویان به  اختالف نظر داشتند. اما حاال با پایان یافت 

 .از این مساله انتقاد کرد« پروازول»ناهجویان پشود. سازمان حایم تمدید نیمسوریه دیگر 

بر اساس ارزیانی بوریس پیستوریوس، وزیر داخله نیدرزاکسن، به پایان رسیدن ممنوعیت اخراج به سوریه 

 .شوددر پایان سال روان، به معنای آن نیست که اخراج به این کشور آسان تر یم

ن پس از پایان کنفرانس وزیران داخله ایالت های آلمان اعالم کرد، اخراج به سوریه  او روز جمعه در  برلت 

 .کماکان بسیار دشوار خواهد ماند

درباره عدم تمدید ممنوعیت اخراج پناهجویان به سوریه که وزیران دو حزب دموکرات مسییح  پیستوریوس

این اقدام به نظر من »رش نشاندند، گفت: آلمان )ش دی یو( و سوسیال مسییح بایرن )ش اس یو( به ک

 «.تا حدی عوام فریبی است

دیگر تمدید  اجرانی شد، حاال در پایان سال روان ۲۰۱۲ممنوعیت اخراج پناهجویان به سوریه که از سال 

 .شودنیم

ذیر از سال نو میالدی در هر مورد جداگانه بررش خواهد شد که آیا اخراج فرد پناهجو به سوریه امکان پ

 .است یا نه

پیستوریوس، وزیر داخله نیدرزاکسن گفت، عمیل کردن اخراج پناهجویان به سوریه کار آسانن نیست. 

پروازهای مستقیم به این کشور وجود ندارد و آلمان با حکومت بشاراالسد رابطه ندارد. او گفت، یم خواهد 

 .یتکار اسد روابط دیپلوماتیک برقرار کندبا رژیم جنا»بداند که آیا حکومت آلمان فدرال حاال حاضن است 

هانس گئورگ انگلکه از مقام های بلندپایه وزارت داخله آلمان فدرال گفت، امکان بررش افرادی که احتماال 

ن یم»برای جامعه خطرناک هستند، باید وجود داشته باشد. او گفت:  شوند کسانن که مرتکب جرائم سنگت 

 را دارند تا به کشور و مردم ما به صورت جدی آسیب برسانند، باید کشور و یا قصد انجام حمالت تروریسب  

 «.مان را ترک کنند

شهروند سوریانی اسالم گرا و خطرآفرین وجود دارد. افرادی خطرآفرین نامیده  ۸۹به گفته انگلکه در آلمان 

ه های سیاش مرتکب اعشوند که از نظر مقام های ایم ن مال خالف قانون و منیب  قادر هستند به انگت 

خواهیم این حق را داشته باشیم که هر مورد جداگانه را بررش  ما یم»حمالت تروریسب  شوند. او گفت: 

 «.کنیم
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

انگلکه در ادامه گفت، ممنوعیت عمویم اخراج مهاجران سوریانی به این معنا است که ادارات دولب  در 

  .آلمان حب  امکان بررش گزینه اخراج را ندارند

وآخیم هرمن، وزیر داخله ایالت بایرن از حزب سوسیال مسییح بایرن )ش اس یو( گفت، وضعیت در ی

 .است. اما بررش اخراج مجرمان و افراد خطرآفرین باید ممکن باشد« دشوار»سوریه 

ا  م»ز اردن ولبنان به وطن شان بازگشته اند. او گفت: ا به گفته هرمن، تعداد معدودی از مهاجران سوریانی 

 «.کنندگزارش هانی دریافت کرده ایم که پناهجویان قبول شده در آلمان برخن اوقات به دمشق سفر یم

 .ا ناراحب  واکنش نشان دادب نسبت به پایان ممنوعیت اخراج به سوریه« پرو ازول»سازمان 

 بورکهارت، مدیر اجرانی این سازمان گفت، این کار با موازین حقوق بشر سازگار نیس
ت و برای سیاست گونت 

داخیل و خارخی آلمان پیامدهای شویم خواهد داشت. او گفت، حاال یک رژیم شکنجه گر در سطح سیاش 

ممکن استارتقا پیدا یم ن روابط دیپلوماتیک با آن غت   «.کند. چون اخراج به یک کشور دیگر بدون داشت 

ت جداگانه مقرره های ممنوعیت اخراج بورکهارت خواهان این شد که هر کدام از ایالت های آلمان به صور 

 .به سوریه را تصویب کنند

با توجه به این که داعش کماکان دست »اوال یلپکه، سخنگوی جناح حزب چپ برای مسائل داخیل گفت: 

توان  زند و مناطق شمایل سوریه توسط ترکیه اشغال شده است، با اطمینان یمبه حمالت تروریسب  یم

قانونن استگفت: در سوریه منطقه   «.امن وجود ندارد و اخراج به آن جا ]...[ غت 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

 

مهاجر دیگر از کمپ های یونان به آلمان رسیدند. حکومت آلمان پس از آتش سوزی  ۱۴۲روز پنجشنبه 

 .پناهجو را از جزایر یونان قبول کند ۱۵۵۳در کمپ موریا تصمیم گرفت که 

خانواده از آتن به شهر هانوفر رسیدند. این گروه  ۳۵وزارت داخله آلمان فدرال اعالم کرد که روز گذشته، 

فرد خوردسال و یک خواهر و برادر تشکیل شده است که به سن قانونن  ۶۹زرگسال، فرد ب ۷۳مهاجران از 

 .رسیده اند

تن را از یونان پذیرفته است. همه تازه واردان اکنون در  ۱۴۳۳آلمان از ماه اپریل به این طرف، در مجموع 

 .شوندمیان ایالت های این این کشور تقسیم یم

اعضای  ۱۵۵۳های ویرانگر در کمپ موریا تصمیم گرفت که  حکومت آلمان فدرال پس از آتش سوزی

 
ی

ایط پناهندگ خانواده ها را از جزایر یونان قبول کند. آن ها قبال توسط حکومت یونان به عنوان واجد شر

آلمان در چارچوب یک برنامه دیگر تصمیم گرفت که تعداد مشخیص از مهاجران .شناخته شده اند

از کمپ های یونان قبول کند. افزون بر این حکومت آلمان فدرال در ماه  خوردسال و بدون همراه را هم

بیمار را به شمول اعضای نزدیک خانواده  ۲۴۳مارچ تصمیم گرفت که در چارچوب یک برنامه اروپانی کمک 

 .های شان از یونان بپذیرد

ک حکومت آلمان فدرال و ا  .شودیالت ها انجام یمتقسیم مهاجران در داخل آلمان بر اساس یک برنامه مشت 

ن در نظر گرفته یم  و نیازهای ویژه طبی تازه واردان نت 
ی

  .شوددر این میان ارتباطات خانوادگ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

 

 

 

 

کند و یک سازمان حایم حقوق بشر یک کشیش کاتولیک فرانسوی که به مهاجران در مراکش کمک یم       

مددرسان پناهجویان تعلق در برازیل برندگان جایزه صلح آخن شدند. چرا این بار جایزه صلح آخن به یک 

 ...گرفت؟ در این گزارش بخوانید
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

جایزه صلح آخن در سال جاری به یک حایم حقوق بشر و یک مددرسان مهاجران، تعلق گرفت. گریگور  

انن که به افتخار  ی، سیاستمدار حزب چپ ها از این برندگان ستایش کرد. او پنجشنبه شام در یک سختن ن گت 

رت ویدیونی نشر شد گفت، انتخاب حامیان مهاجران به عنوان برندگان این جایزه برندگان این جایزه به صو 

ی در این وضعیت ایجاد کنند و» ترین و ضعیف  پیایم است به سیاستمداران. آن ها باید تغیت  حقوق فقت 

ند  «.ترین گروه ها را در نظر بگت 

انسوی و یک سازمان حایم حقوق جایزه صلح آخن را در سال روان انتوآن اکسلمنس، کشیش کاتولیک فر 

دریافت کردند. اکسلمنس در مراکش به مهاجران کمک  Centro Gaspar Garcia » (CGG)» بشر به نام

ده در سائوپائولو که یک بزرگ شهر در کشور برازیل است، از افراد نی خانمان حمایت یم کند و سازمان نامتی

 .کندیم

ن الملیل حقوق اه سپتمتی برگزار یممراسم دادن این جایزه که معموال در م شود، در روز پنجشنبه که روز بت 

 بود، به صورت آنالین و ویدیونی برگزار شد
 .بشر

یه در مرز الجزایر  «Caritas international» بر اساس گزارش ها، اکسلمنس و تیم اش با کمک سازمان خت 

 .رسندیقا به مراکش یمدر قاره افر  کنند که در مست  طوالنن مهاجرت شاناز مهاجرانن حمایت یم

ی و بدرفتاری آنان محافظت کند، آن  ان انسان، باج گت  اکسلمنس برای اینکه از مهاجران در برابر قاچاقتی

برد و در صورن  که در این مرکز امکان گنجایش آن ها نباشد، ها را به مرکز اجتماع مسیحیان کاتولیک یم

 .هددمهاجران را در کلیسا اسکان یم

ن   بعد این مهاجران در صورن  که به مراقبت های طبی نیازمند باشند و یا مشکالت اداری داشته باشند نت 

 .کنندکمک دریافت یم

انه نرسیده اند، به شعت  ه مدیت  ی در ادامه گفت، اشخایص که در مست  اروپا هستند، اما هنوز به بحت  ن گت 

ی در راه صدق یممهاجران خوردسال و بدون هم شوند. این مساله به خصوص در مورد فراموش یم ن کند. گت 

ن و »ادامه گفت که کار اکسلمنس نی خطر نیست و افزود:  او باید در برابر زیرساخت های خشونت آمت 

 کند تا بتواند از کودکان و نوجوانان محافظت کند
ی

 .«مجرمان ایستادگ

 نی خطر نیست. این مرکز  «CGG» اناین سیاستمدار حزب چپ ها در ادامه گفت، کار فعاالن سازم
ن نت 

ه محافظت از اقشار فقت  جامعه تاسیس شد. این گروه به نام گاسپار گارسیا  ۱۹۷۸برازییل در سال  ن به انگت 

در  ۱۹۷۸نام گذاری شده است. گاسپار گارسیا، یک کشیش اسپانیانی و فعال حقوق بشر بود که در سال 

 .نیکاراگوئه به قتل رسید
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

ون راندن اجباری بیش از  این سازمان هزار خانواده را از خانه های شان گرفته است.  ۱۳یم گوید که جلو بت 

کند و  فرد نی خانمان در کالن شهر سائوپائولو شپرسب  یم ۵۰۰ساالنه از  «CGG» افزون بر این سازمان

س آن ها یم  .گذاردکمک های اجتمایع و روان شناش در دست 

ن بار در سال   .داده شد ۱۹۸۸جایزه صلح آخن برای نخستت 

سهیم در برقراری « با کمک به افراد نیازمند»شود که با این جایزه از زنان، مردان و گروه هانی ستایش یم

 .صلح و تفاهم دارند

داده هزار یورو همراه است، به صورت سنب  در اول سپتمتی که روز جهانن صلح است،  ۲این جایزه که با 

 .شودیم
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

 

خوابند. عکس از مهاجر ها یمتعداد زیادی از مهاجران زیرسن و بدون همراه که نی شپناه هستند، در جاده

 نیوز

مهاجران زیرسن و بدون همراه فراهم شهرداری پاریس اعالم کرد که با کمک دولت تعدادی شپناه را برای 

 .ها مهاجرانن جابجا خواهند شد که محکمه زیرسن بودن آنان را تائید کندخواهد کرد. در این شپناه

، مسئول دفت  حقوق و حفاظت کودکان در شهرداری پاریس روز سه شنبه  دسمتی اعالم   ۸دومینیک ورسیبن

انن فراهم خواهد کرد که زیرسن بودن شان از سوی محکمه مسکن را برای مهاجر  ۴۰کرد که شهرداری حدود 

 .خواهد شد تائید

های گذشته شهرداری درخواست کرده بود که تعدادی از مهاجران زیرسن که از سوی گفت یط سالاو  

ولت یا د اند تحت پوششهای مختلف ایل دو فرانس بزرگسال شناخته شدهادارات تثبیت سن در دپارتمان

ند. او در ادامه گفت این مهاجران که ب (ASE)اداره خدمات اجتمایع برای کودکان ه تصمیم بزرگسال قرار بگت 

اض کرده و از محکمه خواهان تجدید نظر شده ن خود اعت  افراد آسیب پذیری هستند که در »اند شناخت 

 .خوابندها یم در جاده»کنند اما به دلیل کمبود جا مراجعه یم ۱۱۵نبود شپناه، به شویس شپناه فوری 
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وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

یه از چندین سال به این سو تال تعدادی از سازمان مهاجران زیرسن در روند قضانی دایر  ش دارند کههای خت 

ن شدن محکمه تجدید نظر)که یم معرض خطر شمرده شوند  ماه طول بکشد(، زیرسن و در ۱۸تا  ۶تواند بت 

د  .تا دولت مسئولیت آنان را به عهده بگت 

اض به وضعیت و نی شپنایه خو  ۷۰در تابستان امسال حدود  د، در مرکز تن از این مهاجران به عنوان اعت 

 .پاریس کمپ ایجاد کردند اما این کمپ از سوی پولیس برچیده شد

ن زمینه ، دهها مهاجر زیرسن و بدون همراه در پاریس کمپ ایج: در همت  ایصن  اد کردنددر یک اقدام اعت 

ک بودجه شپناه « حال دولت تقاضای ما را شنیده» دومینیک ورسیبن گفت:  و توافق  برای پرداخت مشت 

برای مهاجران یاد شده به دست آمده است. بر مبنای این توافق، شهرداری پاریس هزینه ساخت مرکز و 

ن  ۲۲۰جابجانی مهاجران به مبلغ  ن خواهد کرد و دولت نت  مدیریت و اداره ان را به عهده  هزار یورو را تامت 

 .خواهد گرفت

یه ارمه دو سالو پذیرانی از مهاجران زیرسن و آسیب پذیر  (Armée du Salut)بر اساس توافق، سازمان خت 

ان جوان یا جوانان را به دوش خواهد شد  .مانند دخت 

یه چسازمان»مسئول دفت  حقوق و حفاظت از کودکان شهرداری گفت اگرچه   هل مسکن برای های خت 

 ارزیانی نیم
ن
 «.شوده جلو محسوب یمکنند اما این خود گایم بمهاجران زیرسن را کاف

 شفقنا

 

 

 

 

 

 

https://www.infomigrants.net/prs/post/25703/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/25703/%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421697
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421697
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421697
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B4%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AF&url=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421697&via=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%7C+Afghanistan+-+Shia+News+Agency
https://twitter.com/intent/tweet?text=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B4%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AF&url=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421697&via=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C+%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%7C+Afghanistan+-+Shia+News+Agency
https://plus.google.com/share?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697
https://plus.google.com/share?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&media=https://af.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/12/001-Copy000-21.jpg&description=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B4%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AF
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&media=https://af.shafaqna.com/wp-content/uploads/2020/12/001-Copy000-21.jpg&description=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D9%85%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%A8%D8%B4%D8%B1+%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7+%D8%B4%D8%AF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&title=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF
https://telegram.me/share/url?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&text=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF
https://telegram.me/share/url?url=https://af.shafaqna.com/FA/421697&text=%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%20%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%20%D8%B4%D8%AF
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

 

ن دور کمک های بشر دوستانه به مهاجرین افغان مقیم تهران با حضور  –شفقناافغانستان  مراسم پنجمت 

 دیپلمات های سفارت افغانستان در تهران، مقامات ایرانن و تعدادی از متنفذین مهاجر برگزار شد. 

گزاری شفقناافغانستان، این مراسم روز گذشته، )چهارشنبه  خورشیدی( با ۱۳۹۹قوس ۱۹به گزارش ختی

ی معاون اتشه امور مهاجرین سفارت ای جمهور حضور ذبیح هللا اخت  اسالیم افغانستان مقیم تهران،  یکتی

وری معاون فرمانداری، منصور حاخی مدیر کل اداره اتباع و مهاجرین خارخی استان تهران، خطباء وائمه  ر شر

 ان برگزار شد. نمازجمعه و تعدادی از نماینده گان و متنفذین مهاجرین افغ

این بسته های کمیک شامل مواد غذانی برای دو صد تن از خانواده های نیازمند مهاجر افغان بوده است که 

 از طرف ستاد نماز جمعه مهاجرین افغان در تهران توزی    ع گردید. 

 شفقنا

های جهان پنجشنبه شب با حمایت از مزایاهای ساکنان پاپ فرانسیس رهتی کاتولیک -شفقناافغانستان

اند، مسییح در سوریه و عراق، از جامعه جهانن خواست که ساکنان این کشورها که به خاطر جنگ فرار کرده

 برای بازگشت به کشورهایشان ترغیب کنند. 

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421864
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421864
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Faf.shafaqna.com%2FFA%2F421864
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 کنندگانوعودت 

گزاری فرانسه، رهتی کاتولیک های جهان در کلیپ تصویری که روز پنجشنبه به مناسبت به گزارش ایرنا از ختی

دولب  کاتولیک در منطقه برگزار شد،  نب  که توسط واتیکان با بیش از پنجاه سازمان غت  یک نشست اینت 

ویژه در فکر آن کسانن هستم که مجبور شدند به خاطر فرار از جنگ و  گفت، تأکید کرد: من بهسخن یم

، خانه  بیشت 
ی

 هایشان را ترک کنند. برای یک زندگ

پاپ در پیامش آورده است: خصوصا به فکر مسیحیانن هستم که مجبور شدند اماکبن را ترک کنند که در 

ن اند، باید تشویق کنیم که حضور مسیحیان آن متولد و بزرگ شده ها به همان صورت گذشته در این شزمت 

فت، توسعه و منافع میان افراد و ملت  ها خواهد بود. ادامه یابد که این امر نشانه صلح، پیشر

ن از جامعه جهانن خواست که هرچه   که تمایل دارند که به کشورهایشان بازگردند نت 
وی در خصوص آوارگانن

د تا این افراد با  وری به کشورهایشان بازگردند.  در توان دارد به کار گت  ایط اقتصادی ضن ن امنیت و شر  تضمت 

های عزیز در سوریه و های کاتولیک خواست که به مشکالت خطرنایک فکر کنند که ملتپاپ از سازمان

 برند. عراق و کشورهای مجاور از آن رنج یم

 حمورانی که مدیع حمایت از حقوق مسیحیان عراق است، در 
این باره اعالم کرد که تا سازمان غت  دولب 

 یم ۵۰۰میلیون و  ۲حدود  ۲۰۰۳سال 
ی

کردند که در حال حاضن این تعداد به هزار مسییح در عراق زندگ

 هزار نفر کاهش یافته است.  ۳۰۰تا  ۴۰۰

فرانسیس دوشنبه گذشته اعالم کرد که آوایل ماه مارس )اسفند/ فرودین( عراق خصوصا به بغداد و موصل 

 شود. فری که از آن به یک سفر تارییحن یاد یمخواهد رفت، س

ن سفر خارخی پاپ در بیش از یک سال گذشته به شمار یم رود که در نوامتی  از تایلند و  ۲۰۱۹این نخستت 

 ژاپن دیدار کرده است. 

اسفند( به دعوت  ۱۸-۱۵ماتئو برونن سخنگوی واتیکان گفت: سفر پاپ در تاری    خ پنجم تا هشتم مارس )

کلیسای کاتولیک این کشور و با دیدار از شهرهای بغداد، اربیل، موصل و قره قوش )بخدیدا   دولت عراق و 

 در استان نینوا( صورت خواهد گرفت. 

؛ زمان بندی و برنامه این سفر پاپ که  ،  ۱۷روز دیگر ) ۱۰به گفته برونن ساله یم  ۸۴آذر ماه(  ۲۷دسامتی

ن تحوالت اوضاع ا ی بیماری کوید شود، در آینده و با درنظرگرفت   مرتبط با همه گت 
ضطراری بهداشت جهانن

 ، اعالم خواهد شد. ۱۹

 

 


