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

1 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1399جدی _سال 20 

 

کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت د    

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری 

 

 آمریت ارتباط عامه

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



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

2 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 



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

3 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ------------------------------------------------------ (وزیپناهندگان در دوران کرونا) مهاجر ن یبرا یآموزش زبان فرانسو 

  یمرکز صدور شناسنامه ا شیگشا
 
 8 ------------------------------- (کیدر مشهد) اسپوتن شهروندان افغانستان   ژهیو  برق

 9 ----------------------------------------------------- (فاریس یس ن   افتادند) ن   ی  گ  در بوسن   زدهخی یمهاجران در چادرها

 11 -- (وزیانتظار بکشند؟) مهاجر ن طوالن   ار یوعده مالقات مدت بس افتیدر  یبرا د یالحاق با یزایو  انیآلمان: چرا متقاض

 14 -------------------------------------------------- ز(و یاژه) مهاجر ن ر یشمار مهاجران در جزا ی  کاهش چشمگ:  ۲۰۲۰سال 

 15 -----------------------------------------------  (لهیو  چهیشده اند) دو  جا یها بجنگ لیهزار خانواده در قندهار به دل ۱۷

 16 ------------------------------------------ (لهیو  چهی)دو ۲۰۲۰در سال  ونانی ر یمهاجران تازه وارد در جزا ی  کاهش چشمگ

  نشسن  
 

 18 -- وزارت( تیسا بیها برگزار شد) و شوندگان مساعدت د یو حفظ معلومات مستف یساز  کیش   از بهر چگونگ
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 اخبار مت   کامل

 ژودیکائل دوکنهم، در حال تدریس زبان فرانسوی از طریق ویدیوی ثبت شده در فیسبوک. عکس گرفته شده از ویدیو

پناهنده شناخته آموزش زبان فرانسوی، یگ از نیازهای عمده و و سیله ادغام مهاجران  است که در فرانسه 

اند. این پناهندگان به کمک سازمان مهاجرت و ادغام فرانسه، یک دوره آموزش اجباری زبان و فرهنگ شده

ی یم دهند با استفاده از امکانات خصویص، از جمله دروس ها ترجیح یمکنند اما تعدادی از آنفرانسه را سیر

 .ن ادامه بدهندهای اجتمایع یا ویدیونی به آموزش زبازبان در شبکه

 ساله افغان، در شژی دو پونتواز در یگ از حومه ۲۶کوتوال، پناهنده 
 

های دور شمال غرب پاریس زندگ

کند و هر کند اما مجبور است هر روز برای کار به پایتخت بیاید. او در یگ از رستوران های پاریس کار یمیم

و رفت و آمد دارد  وقت زیادی را در می 
ً
 .روز معموال

و  آموزش زبان درمی 

 خون  یمکوتوال در تی
ً
و، با د من ترجیح یم» گوید: لفون به زبان فرانسوی نسبتا هم در وقت مسافرت با می 

شود و هم زبان فرانسوی ام تیلفون موبایلم، درس زبان فرانسوی را در ویدیو تعقیب کنم. هم راهم کوتاه یم

 «.کنمرا تقویت یم
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  ۲۰۱۸من بعد از این که د رسال » گوید: کوتوال یم
 

 پناهندگ
 
 (OFII)  گرفتم یک دوره کورس زبان را در اوق

کنم و قرارداد گذراندم اما خییل عالقه دارم بازهم به یادگرفت   زبان ادامه بدهم. من در یک رستوران کار یم

یان و همکارانم راحت صحبت کنمداییم دارم. یم  «.خواهم با مشی 

محل کار او مانند جاهای دیگر بسته شد، در  گوید که چند هفته بعد از آغاز قرنطت   که رستوراناو یم

 بااش جستجو برای یافت   درسخانه
 
نت را آغاز کرد و یک روز تصادق  Cours de های زبان از طریق اینی 

 français FLE :به صورت   ها را دیدم خییل خوشم آمد زیرا معلمرسوقن  یگ از د» در فیسبوک برخورد

فهمیدم. گذشته از آن او یک زن خییل های او را خوب یمکرد و من درسخییل واضح و روشن صحبت یم

 «.کنم و امیدوارم ادامه پیدا کندهای ویدیونی را با عالقمندی تعقیب یمصمییم است. من این درس

 

لش درس زبان فرانسوی را از طریق فیسبوک تعقیب یم درسکوتوال، پناهنده افغان،   DR کند. عکسدر می  

های ویدیونی آموزش زبان فرانسوی برای این پناهنده افغان مانند دهها پناهنده، مهاجر و افراد دیگر، درس

د، شو ای زبان فرانسوی در فیسبوک تدریس یمخارج  ها را که توسط ژودیکائل دیکنهم، یک معلم حرفه

 .کندتعقیب یم

 کورس زبان و حفظ رابطه اجتمایع با پناهندگان در دوره قرنطت   

https://www.facebook.com/judicael.duquenhem.37
https://www.facebook.com/judicael.duquenhem.37
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 یم (FLE) هاای زبان فرانسوی برای خارج  ژودیکائل دکنهم، یک معلم حرفه
 

کند است که در شهر وان زندگ

روزهای قرنطت   در ماه مارچ و تدریس زبان فرانسوی برای پناهندگان و پناهجویان از طریق ویدیو را در اولت   

 (CIR) گذشته آغاز کرده است. او که در اصل زبان فرانسوی را به پناهندگان شامل برنامه ادغام جمهوریت

 تدریس یم
 
، که هنوز شنوشت کورس» گوید: کند، یمدر اوق های در اولت   روزهای بیکاری نایس  از قرنطت  

 روشن نبود، احساس کردم که نمیتوانم 
 
ها ها در قرنطت   درسشاگردانم را تنها بگذارم. نگران بودم که آناوق

، مشکالن  مانند اضطراب روان   را فراموش کنند. گذشته از آن بیشی  پناهندگان متاسفانه تنها هستند و برج 

 «.ها را تنها بگذارمیا دپرسیون دارند. من نمیخواستم آن

های کند و سپس به فکر تهیه درسصفحه فیسبوک باز یم او به زودی برای حفظ رابطه با شاگردانش یک 

ها باعث شد که افتد. استقبال شاگردان او از این درسای یمدقیقه ۱۵-۱۰های ویدیونی زبان از طریق درس

ها با سویه این معلم زبان، که کارش را عاشقانه دوست دارد، یک دوره منظم زبان فرانسوی برای خارج  

 را جون درس۱۵من در »ابتدانی را در ویدیوهای نیم ساعته عرضه کند: 
 
های حضوری با شاگردان در اوق

وع کردم اما تعدادی از آنان به دالییل به آموزش برنگشتند. من فکر کردم که در کنار تدریس در دوباره ش  

، درسهای ویدیونی خصویص کمک خواهد کرد که در کنار پناهندگان و بینندگان احتمایل دیگر،این 
 
اوق

یس داشته باشندشاگردان هم در اوقات مختلف به درس  «.ها دسی 

ژودیکائل 

. دوکنهم، مع   لم زبان فرانسوی در حال تدریس ویدیونی

های ویدیونی از جمله زوم را نی   دارد، ژودیکائل تجربه تدریس زبان با حضور مجازی شاگردان در اپلیکیشن

هانی دارد. از جمله این که او فقط ها و کمبودیگوید که تدریس زبان از طریق ویدیوی ثبت شده دشوارییم

زند که شاگردانش تا چه اندازه ی حضوری و برنامه تنظیم شده دریس اش، حدس یمبا اتکا بر تجربه درسها
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فت یماز این آموزش بهره یم ند و پیش  ، هر اقدایم، در هر گی  ایط بحران بهداشن  کنون  کنند. اما در ش 

از ام، حن  من در ماه سپتمی  گذشته برای کمک به برج  از شاگردان قدییم»صورت بهی  از هیچ است: 

دادم اما این تجربه سخن  بود. یک تن از دوستان من که افغان است به من  طریق تیلفون به آنها درس یم

 «.ام تنظیم و آن را در یوتیوب و صفحه فیسبوک خودش نی   نش  کندهای ویدیونی پیشنهاد کرد که درس

 آموزش زبان در کنار کمک داوطلبانه با مهاجران

، ساکن شهر سومور است و درس ۲۸ابراهیم، یک پناهنده  های ویدیونی ژودیکائل را از طریق ساله سودان 

 گرفته و از مدن  به این سو، به عنوان رضاکار  ۲۰۱۸کند. او در سال صفحه فیسبوک او تعقیب یم
 

پناهندگ

ران کند و در توزی    ع غذای مجان  به سایر مهاجکار یم (Secours Populaires) های مردیمدر سازمان کمک

به فرانسه آمده و به زبان فرانسوی خون  در تیلفون  ۲۰۱۷رساند. این پناهنده در سال نیازمند کمک یم

 در» گوید: یم
 
نت با فیسبوک ژودیکائل آشنا شدم. چون یم من تصادق ام را تقویت خواهم زبان فرانسویانی 

فهمم زند و من خوب یمروشن حرف یم او را همیشه یم بینم. او خییل با رصاحت و  های ویدیونی کنم، درس

 «.گویدچه یم

 

 کند. با سکور پوپولی  کار یم ابراهیم )نفر دوم دست راست باعینک( پناهنده سودان  که رضاکارانه

گوید که گوید که هفته گذشته زمان مایص  قریب را با ویدیوی ژودیکائل مرور کرده است. او یمابراهیم یم

 کوچک دارند که آن را از طریق کامنت یا ایمیل به معلم فرستند در پایان هر 
 

ویدیو، شاگردان یک کارخانگ

او خییل مهربان است و به همه سواالت ما پاسخ »کنند: و هر پرسش  که هم داشته باشند مطرح یم

 «.دهدیم
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ونیگ برای شهروندان افغانستان  فاقد هویت ساکن در خراسان رضوی پنجشنبه  مرکز صدور تذکره الکی 

 .شب یط آیین  با حضور معاون اجتمایع وایل هرات و شکنسول افغانستان در مشهد گشایش یافت

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارج  خراسان رضوی ایران در این آیت   

 ایران و افغانستان یط گفت: یگ از دغدغه
 

شهروندان  سال گذشته عدم تثبیت هویت ۴۰های همیشگ

 نتوانسته بودند اسناد هوین  خود را تثبیت کنند   بود که به سبب جنگ و افغانستان  مقیم ایران
 

پناهندگ

 .و به تایید مراجع حاکمین  برسانند

محمد تق  هاشیم افزود: عدم تثبیت هویت شهروندان افغانستان  مانع از ارایه خدمات شایسته و بایسته 

، اجتمایع و امنین  به وجود آورده بود. مهاجران شده و مشکالت مختلق  را در عرصهایران به 
 

 های فرهنگ

ی  های زیادی برای تثبیت هویت شهروندان افغانستان  انجام گرفت و در نهایت یط  وی اضافه کرد: پیگی 

در ایران با همکاری  انعقاد تفاهمنامه بت   دولتهای ایران و افغانستان، تثبیت هویت شهروندان افغانستان  

ک  ونیگ در استانهای مختلف آغاز شد.  ۶اندازی کشور از طریق راه  ۲مشی   مرکز صدور تذکره الکی 

ین مراکز صدور تذکره  مدیرکل امور شهروندان و مهاجران خارج  خراسان رضوی گفت: یگ از مهمی 

ونیگ برای شهروندان افغانستان  امروز در اردوگاه چهارچشمه  کند که مشهد فعالیت خود را آغاز یمالکی 

تامت   محل آن از سوی این اداره کل انجام گرفته و مدیریت امور و ارایه خدمات در آن بر عهده 

 افغانستان گذاشته شده است.  کنسولگری

شود یک سوم تا یک ششم از سه میلیون نفر مهاجر افغانستان  فاقد اسناد هاشیم افزود: پیش بین  یم

ونیگ خراسان رضوی مراجعه هوین  معت ی  مقیم در کشور برای تثبیت هویت به مرکز صدور تذکره الکی 

قانون  در استان برداشته یم  و غی 
 شود. کنند که از این طریق گام بلندی در مسی  ساماندیه مهاجران قانون 

مجاز در مهاجر افغ هزار ۱۰۰تا  ۱۰مهاجر افغانستان  مجاز و حدود  هزار ۳۲۰وی اضافه کرد:   غی 
انستان 

ده کرد. خراسان رضوی ساکن هستند که با تثبیت هویت آنان یم  توان دایره خدمات رسان  به آنان را گسی 

های بت   ایران و مدیر کل امور اتباع و مهاجران خارج  خراسان رضوی امسال را سال طالنی در همکاری

های داخیل دولت ایران، زمینه نامهو آیت    افغانستان دانست گفت: براساس مصوبه مجلس شورای اسالیم

 اعطای تابعیت ایران  به همه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایران  با مردان خارج  فراهم شده است. 

هزار خانوار در سامانه مربوط به درخواست تابعیت ایران  برای فرزندان حاصل  ۱۱هاشیم افزود: تاکنون 

از ازدواج زنان ایران  با مردان خارج  اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارج  استان خراسان رضوی ثبت نام 

ند.  ۵۰شود کرده اند که پیش بین  یم  هزار نفر در خراسان رضوی زیر پوشش این طرح قرار گی 

https://af.sputniknews.com/afghan/202101056229562-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202101056229562-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202101056229562-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
https://af.sputniknews.com/afghan/202101056229562-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

را از دیگر توفیقات امسال ایران در زمینه ساماندیه اتباع خارج   ی تعیت   تکلیف گذرنامه های خانواریو 

دانست و گفت: از ابتدای بهمن ماه امسال با همکاری نهادهای مختلف، گذرنامه خانوارها دارای مدارک 

، معتی  خواهد شد که تعداد افرادی که در خراسان رضوی از این طریق  کنند اقامت قانون  دریافت یماقامن 

 هزار نفر برآورد شده است.  ۱۵۰تا  ۱۰۰

شکنسول جمهوری اسالیم افغانستان در مشهد نی   در این نشست گفت: تثبیت هویت شهروندان 

ونیگ در کل کشور  هزار نفر ظرفیت دارد که از  ۶۸۰افغانستان  در ایران از طریق مراکز صدور تذکره الکی 

 هزار نفر در این مراکز تثبیت شده است.  ۸۰ون اسناد هوین  این تعداد تاکن

بخشد و روند بازگشت آنان به کشور افغانستان را بهبود یم جابر انصار افزود: تثبیت هویت اتباع افغانستان  

ونیگ را شعت یم   دهد. حکومتداری الکی 

 

 این هفته صلیب سرخ برای مهاجران کمپ لیپا غذا گرم تهیه کرد

سازمان ملل متحد هشدار داده هزاران پناهجو و مهاجر فورا به یک پناهگاه مناسب نیاز دارند. این 

نفر در چادرهای  ۲۵۰۰گذرانند. حدود بندان شب و روز یمهاست که فضای باز و در یخپناهجویان هفته

اند. اغلب پناهجویان از جنوب آسیا، آفریقا، بسیار ابتدانی و در نزدیگ شهر شمایل "بهیچ" خوابیده

 اند. خاورمیانه مهاجرت کرده

 اند. کردهمقامات محیل از بازگشانی یک مرکز پذیرانی در نزدیگ این محل خودداری 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 بازگردند که ماه گذشته آتش گرفته بود.  در عوض صدها نفر مجبور شدند به اردوگایه موقت

در تویین  عکش از یک چادر بسیار معمویل  (IOMالملیل مهاجرت سازمان ملل متحد )پیی  ون ازسازمان بت   

 منتش  کرد که ارتش بوسن  در اردوگاه پناهجویان برپا داشته است. 

 که در نر شاین کمپ در تابستان به طور شتاب
یوع کرونا، دولت برای مهار بحران به زده ساخته شد، زمان 

 اقدامان  از جمله بست   مرزها دست زد. 

ا به خاطر فقدان امکانات اولیه از جمله آب و برق از این اردوگاه لیپا خارج شدند. آژانس های امداد اخی 

 اند. تر گزارش شده بود که مقامات از اتصال آب و برق در این منطقه خودداری کردهپیش

ای اعالم کرده بود "اردوگاه اضطراری لیپا، پیشی  در بیانیه (IOMبت   الملیل مهاجرت سازمان ملل )سازمان 

بان  از مردم در زمستان است."در نزدیگ شهر بیهاچ، فاقد ابتدانی  ایط برای می    ترین ش 

 سوزنی کمپ بودند. گوید مهاجران مسئول آتشپلیس یم

های محیل نپذیرفتند ند به آنجا برگردند، به ویژه پس از اینکه مقامتن از مهاجران مجبور  ۹۰۰اکنون حدود 

تن از مهاجران که در مکان  با امکانات اولیه  ۱۵۰۰یک مرکز خایل را به مهاجران واگذار کنند. اما همچنان 

 یم
 

 کنند. در نزدیگ شهر زندگ

 

کردند از طریق کروایس به دیگر کشورهای اتحادیه راه تالش یماند که آنها در حایل در بوسن  گی  افتاده

 یابند. 

گویند این چادرها فاقد اند. آنها یمبرج  از مهاجران در اردوگاه لیپا از استفاده از چادرها خودداری کرده

 سیستم گرمایش و بهداشت است. برج  دیگر نی   وارد اعتصاب غذا شدند. 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 های کمک ارسال کرد. ستهروز شنبه صلیب شخ به منطقه ب

خواهیم مردم به مرکز اقامن  مناسب منتقل الملیل مهاجرت در بوسن  گفته :"ما یممسئول سازامان بت   

 شود. مانند شش هزار نفر دیگر از افرادی که در بوسن  هستند". شوند که خدمات عمویم داده یم

 یم ۸۵۰۰حدود 
 

 که امیدوارند به شمال اروپا راه یابند. کنند  مهاجر از غی  اروپانی در بوسن  زندگ

 کنند
 

ی اروپا: پناهجویان باید در کشور محل ورود تقاضای پناهندگ  دیوان دادگسی 

ین اردوگاه پناهجونی یونان در آتش سوخت و 'از بت   رفت'
 بزرگی 

نگار ن   توانیم یس گفت: "اینجا خییل شد است. هوا باران  است و خییل شد. ما نیمن  یگ از مهاجران به خی 

 اینجا بخوابیم". 

ی های اخی  هزاراندر سال  که در درگی 
های سوریه و افغانستان بودند به امید نفر از جمله پناهندگان 

 در اتحادیه اروپا وارد بوسن  شدند. 
 

 پناهندگ

 اتحادیه اروپا به مقامات بوسن  گفته است که آنها باید مسئولیت خود را بپذیرند. 

 پا بپیوندد. بوسن  با سه و نیم میلیون نفر جمعیت در تالش است تا به اتحادیه ارو 

ز، اتحادیه اروپا به مقامات بوسن   میلیون دالر(  ۷۴میلیون پوند ؛  ۵۴میلیون یورو ) ۶۰به گزارش رویی 

دازد.  ۲۵برای مقابله با این بحران پرداخت کرده و وعده داده است که   میلیون یورو دیگر هم بیر

 م بازی سیایس کرد". اند که "نباید با جان مردمقامات اتحادیه از بوسن  انتقاد کرده

برج  از اشخاص پیش از دریافت وعده مالقات و ارائه درخواست الحاق به اعضای خانواده در آلمان باید 
بیش از یک سال انتظار بکشند. حزب چپ های آلمان از حکومت این کشور انتقاد کرد و زمان طوالن  

قابل قبول و ناعاد     .النه خواندانتظار را غی 

خواهند به اعضای در سفارتخانه های آلمان در پاکستان، رصبستان، البانیا و مراکش، اشخایص که یم
خانواده های شان در آلمان ملحق شوند، ممکن است که برای دریافت وعده مالقات بیش از یک سال 

 .انتظار بکشند

خواهند از هندوستان شهروندان افغان  هم که یمبه گزارش وزارت خارجه آلمان فدرال، این مساله در مورد 
 .کندیا پاکستان، برای الحاق به خانواده در آلمان درخواست بدهند، صدق یم

https://www.bbc.com/persian/world-40726349
https://www.bbc.com/persian/world-54083308
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

خواهند به اقارب نزدیک شان در آلمان ملحق شوند، باید در سفارتخانه ها یا شهروندان خارج  که یم
 شان برای دریافت ویزا 

 
 ها در کشور محل زندگ

 
 .درخواست بدهندنمایندگ

این قانون در مورد والدین کودکان  هم قابل اجراست که در آلمان حق محافظت دریافت کرده اند. اشخایص 
 یا نوع دیگری از محافظت دریافت کرده اند، باید برای که یم

 
خواهند به همششان یکجا شوند که پناهندگ

 .دریافت ویزا درخواست بدهند

خواهند به همششان ملحق شوند که ملیت آلمان  دارد، باید ج  هستند و یمحن  اشخایص که شهروند خار 
 .در کشور مبداء شان درخواست ویزا بدهند

ی برای ها  محدودیت آلمان  دانست تاخی   عامل را  کرونا   ویروس از  جلوگی 
ماه انتظار مردم در برج  از کشورهای دیگر برای دریافت وعده مالقات با مقام های آلمان  بیش از چند 

 .کشندیم

 

 
مانده اند، همراه با خانواده های شان هستند. اما برج  از آن ها   کودکان مهاجر که در جزایر یونان گی 

بیشی 
 picture-alliance/A. Tzortzinis :شده اند./عکسبه تنهانی عازم سفر 

رسد. در کشورهانی مانند ایران یا تونس، وعده ماه یم ۶کشور، زمان انتظار در حال حارص  به بیش از   ۱۲در 
شود. در نایجریا زمان انتظار هفته قبل داده یم ۳۲یا  ۲۸مالقات برای درخواست الحاق به خانواده، بیش از 

 .رسدفته یمه ۳۶هرزگوینا به -هفته و در بوسنیا ۴۸به 

به محدودیت های تصویب « زمان انتظار بسیار طوالن  را در برج  از موارد» وزارت خارجه آلمان فدرال 
ی از شیوع بیشی  کرونا مرتبط دانسته است  .شده برای جلوگی 
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متاسفانه باعث شده که توانانی ادارات مسئول صدور ویزا برای »این وزارت گفت، شیوع ویروس کرونا 
وظیفه شان بسیار محدود شود. حن  برج  از این ادارات مدت زمان بسیار طوالن  بسته بودند، به انجام 

 «.شمول سفارتخانه های ما در تهران، کیف، قاهره، اسالم آباد و مانیل

 
-Picture :ویزای آلمان که در سفارتخانه این کشور در کیف، پایتخت اوکرایت   صادر شده است./عکس

alliance 
 

از نحوه دادن وعده مالقات به متقاضیان ویزای الحاق انتقاد کرد.  (Die Linke) حزب چپ های آلمان
قابل تحمل طوالن  است »گوکای ابولوت، سخنگوی این حزب در پارلمان گفت، زمان انتظار  به صورت غی 

قابل قبول است  «.و در برج  از کشور واقعا غی 

ی ویروس کرونا نی   برج  از مردم مجبور بودند، چندین ماه انتظار اکبولوت  افزود، حن  پیش از همه گی 
 .بکشند

این که مهلت صدور ویزا برای اشخاص متخصص از سه هفته بیشی  نیست. اما اعضای » او ادامه داد: 
د بیش از شش ماه یا نزدیک خانواده های مهاجران حن  قبل از این که بتوانند درخواست ویزا بدهند، بای

  «.حن  یک سال انتظار بکشند و این از نظر من ناعادالنه است

خواهند به خواهان اصالح قوانت   برای افزایش شمار افرادی شد که یم (DIM) بنیاد آلمان  حقوق بش  
گزاری پروتستانت )ای نر دی( گفت، تعداد  خانواده های شان در آلمان ملحق شوند.این بنیاد به خی 

به  ۲۰۲۰ویزاهانی که برای خانواده های پناهجویان با محافظت فریع صادر شده، در نیمه نخست سال 
 .شدت کاهش یافته است

ویزا را در این بخش صادر کرد و در سه ماه دوم سال ۱۸۵۶در سه ماه نخست سال گذشته، حکومت آلمان 
ان بسیار کاهش یافته و به فقط  ۲۰۲۰ اساس سیستم سهمیه بندی، آلمان ماهانه  مورد رسید. بر  ۴۲این می  
 .دهدهزار تن از اقارب پناهجویان  که حفاظت فریع دارند، اجازه ورود به این کشور را یمبه یک



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

14 

 

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

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  

 :لیسبوس قرار داشت، آوارگان و مهاجران شب را در فضای باز یم خوابیدند./عکس، پس از آتش سوزی در کمپ موریا که در جزیره ۲۰۲۰سپتمی  سال 

Reuters 

ه اژه در سال  شمار مهاجران  که  ق بحی  رسانده اند به گونه قابل  ۲۰۲۰خود را از ترکیه به جزایر یونان در ش 

ی از ورود مهاجران گویند که تالش های شان برای جلوگی  مالحظه کاهش یافته است. مقام های یونان  یم

 .موفقانه بوده است

وس رسیدند، در  ۷۰۰هزارو  ۵۹حدود  ۲۰۱۹در سال  تن به جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، کوس و لی 

 .تن رسید ۹۷۰۰شمار مهاجران تازه رسیده به کم تر از  ۲۰۲۰سال 

گزاری آلمان )دی نر ای( جورجیوس کوموتساکوس، معاون پیشت   وزیر مهاجرت یونان روز پنجشنبه به  خی 

 «.ما با تالش های زیاد موفق شدیم که شازیر شدن مهاجران را مهار کنیم»گفت: 

ی را   را تشی    ع کرده و کارمندان بیشی 
 

 به درخواست پناهندگ
 

حکومت محافظه کار یونان روند رسیدگ

 .استخدام کرده بود

ارقام نهانی در مورد مهاجران  که در  (UNHCR) نپیش از آن کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگا

ه اژه رسیدند، نش  کرده بود ۲۰۲۰سال   .به جزایر بحی 

افزون براین چندین هزار مهاجر که اغلب کودکان و نوجوانان خوردسال و بدون شپرست، بیمار همراه با 

 .خانواده های شان، به کشور دیگر اتحادیه اروپا انتقال داده شدند

 دریافت خواهند کرد، از جزایر به شزمت   اصیل انتقال آتن هز 
 

اران مهاجر را که به احتمال قوی پناهندگ

 .شودداده است. این گروه شامل زنان حامله، اشخاص مسن و خانواده ها یم
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ک دریانی با ترکیه نی   افزایش یافت. سازمان های مددرسان، آتن را متهم 
افزون براین نظارت بر مرزهای مشی 

قانون   دهد. حکومت یونان مهاجران به ترکیه را اجازه یم (Pushbacks) کردند که عقب راندن اجباری و غی 

 .کنداین ادعا را همواره رد یم

، در حال حارص  حدود 
 

 یونان برای امور پناهندگ
 

هزار مهاجر در جزایر  ۱۷بر بنیاد اطالعات اداره هماهنگ

ه اژه به ش یم  .برندبحی 

هزار مهاجر در کمپ های پرازدحام جزایر لیسبوس، خیوس، ساموس،  ۴۲حدود  ۲۰۲۰در اوائل سال 

وس و کوس به ش یم  .بردندلی 

 کس از آرشیف دویچه وله/ بیجاشدگان داخلی در افغانستانع

ول طالبان در والیت قندهار در جنوب هزار خانواده در نتیجه جنگ  ۱۷حدود  و خشونت از مناطق زیر کنی 
 .هشدار داده اند« بحران انسان  »ها از خطر بروز افغانستان آواره شده اند. مقام

وهای دولن  و جنگجویان طالبان از ماه اکتوبر به این سو به صورت مرتب در والیت قندهار، زادگاه   گروه نی 
شوند. شورشیان طالبان موج  از حمالت را بر ولسوایل ها در حومه مرکز این والیت طالبان، باهم درگی  یم

 .راه اندازی کردند

گزاری فرانسه گفت که  دوست محمد نایاب، مسئول ریاست مهاجرین و بیجاشدگان والیت قندهار به خی 
 .ا بیجا شده و به مرکز والیت پناه آورده اندهزار تن از این ولسوایل ه ۳۵هفت هزار خانواده یا 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ما برای بیجاشدگان در چندین ناحیه شهر کمپ و خیمه برپا کرده ایم. ما تنها قادر به تهیه »نایاب گفت: 
 «.خانواده بوده ایم ۲۰۰۰مواد غذانی ابتدانی برای حدود 

، رئيس اداره مبارزه با حوادث طبییع والیت قندهار گفت که  هزار خانواده دیگر  ۱۰شدار محمد باران 
 .مجبور به ترک قریه های شان شده و به قریه های مجاور یا نزد وابستگان شان پناه برده اند

 .وجود دارد« سان  بحران ان»باران  گفت که هنوز هم در برج  از این مناطق جنگ جریان دارد و خطر وقوع 

گزاری فرانسه گفت:  هوا به حد یخبندان شد است. »زرغونه که از ولسوایل ژیری آواره شده است به خی 
ی برای گرمایش نداریم.  به خاطر جنگ ما همه دار و ندار خود را »او افزود: « ما تنها خیمه داریم، اما چی  

 «.به جا گذاشته ایم

وری سال گذشته، این گروه تا حد زیادی از حمالت بعد از امضای توافقنامه میان ام ریکا و طالبان در ماه فی 
وهای امنین  افغانستان در   را علیه نی 

بزرگ بر شهرها خودداری کرده است، اما به صورت روزمره حمالن 
 .مناطق روستانی انجام یم دهد

دوحه از ش گرفته یم شود که دور دوم مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان در حایل در 
د. در تازه ترین مورد، شب پنج شنبه در  خشونت ها در این کشور افزایش یافته و همه روزه قربان  یم گی 

 .تن به شمول پنج فرد ملیک کشته شدند ۱۰جریان دو حمله جداگانه در والیت های جنون  

قراری آتش بس داییم و حفظ نظام کنون  مذاکره کنندگان حکومت افغانستان در دور دوم مذاکرات به بر 
 .ایجاد شد، تاکید دارند ۲۰۰۱که بعد از سقوط رژیم طالبان در 

ان  گفت:  ما یم خواهیم که »امرهللا صالح، معاون اول رئیس جمهور افغانستان روز پنج شنبه در یک سخی 
ا، پروسه صلح وقت خواهد فردا آتش بس شود، اما ما واقعیت ها را یم دانیم و براساس همت   واقعیت ه

 .رسیده است« مرحله مهیم»او افزود که مذاکرات به « گرفت. 

ه اژه رسانده اند به گونه قابل  ۲۰۲۰شمار مهاجران  که در سال  ق بحی  خود را از ترکیه به جزایر یونان در ش 

ی از ورود مهاجران مالحظه کاهش یافته است. مقام های یونان  یم گویند که تالش های شان برای جلوگی 

 .موفقانه بوده است

وس رسیدند، اما  ۷۰۰هزار و  ۵۹حدود  ۲۰۱۹در سال  تن به جزایر لیسبوس، ساموس، خیوس، کاس و لی 

 .تن کاهش یافت ۹۷۰۰شمار مهاجران تازه رسیده به کم تر از  ۲۰۲۰در سال 

گزاری آلمان )دی نر ای(   وزیر مهاجرت یونان روز پنجشنبه به خی 
جورجیوس کوموتساکوس، معاون پیشت  

 «.ازیر شدن مهاجران را مهار کنیمما با تالش های زیاد موفق شدیم که ش »گفت: 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ی را   را تشی    ع کرده و کارمندان بیشی 
 

 به درخواست پناهندگ
 

حکومت محافظه کار یونان روند رسیدگ

 .استخدام کرده بود

ارقام نهانی در مورد مهاجران  که در  (UNHCR) پیش از آن کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان

ه اژه رسیدند، نش  کرده بودبه جزایر ب ۲۰۲۰سال   .حی 

افزون بر این چندین هزار مهاجر که اکیر شان کودکان و نوجوانان خوردسال و بدون شپرست و یا بیمار 

 .بودند، همراه با خانواده های شان به کشور دیگر اتحادیه اروپا انتقال داده شدند

 دریافت خو 
 

اهند کرد، از جزایر به شزمت   اصیل انتقال آتن هزاران مهاجر را که به احتمال قوی پناهندگ

 .شودداده است. این گروه شامل زنان حامله، اشخاص مسن و خانواده ها یم

 

 

ک دریانی با ترکیه نی   افزایش یافت. سازمان های مددرسان آتن را متهم 
افزون بر این نظارت بر مرزهای مشی 

قانون  مهاجران به  دهد. حکومت یونان این ادعا را ترکیه را اجازه یمکردند که عقب راندن اجباری و غی 

 .کندهمواره رد یم

 در یونان، در حال حارص  حدود 
 

 امور پناهندگ
 

هزار مهاجر در جزایر اژه  ۱۷بر بنیاد اطالعات اداره هماهنگ

 .برندبه ش یم

ساموس، هزار مهاجر در کمپ های پرازدحام جزایر لیسبوس، خیوس،  ۴۲حدود  ۲۰۲۰در اوایل سال 

وس و کاس به ش یم  .بردندلی 

https://www.dw.com/fa-af/refugees-in-greece-islands/a-56172542
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 مهاجران در لسبوس اردوگاهکشف مهمات منفجر نشده در 

بار دیگر باران شدید باعث شد که خیمه های مهاجران در کمپ تازه تاسیس شده "کارا تیپه" پر از آب 

 . شوند سیالب روبرو یمگردند. این چندمت   بار است که با فرا رسیدن فصل شما، باشندگان این اردوگاه با 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 اداره 17روز چهارشنبه، )در نشسن  که به
 

های همکار وزارت امور مهاجرین جدی( سال روان از بهر هماهنگ

دایر شده بود، در مورد  وزارت و عودت کنندگان با حضور نمایندگان چندین اداره میل و بت   الملیل در مقر

یک سازی و حفظ ملعومات مستفید شوندگان مساعدت  جمع آوری، ش 
 

ی بحث و تبادل چگونگ های بش 

 نظر صورت گرفت. 

 هللا کاکرمعت   امور 
 
های همکار با وزارت طرز العمیل را پناهندگان وزارت امور مهاجرین بیان کرد تا ادارهوق

ورت وزارت های مرتبط، مالحظات دولت افغانستان و اداره های بت   الملیل و بر بنیاد با در نظر داشت رص 

یک سازی و حفظ معلومات مستفید شوندگان قانون اسایس افغانستا  جمع آوری، ش 
 

ن از بهر چگونگ

 ها تهیه و مطابق آن عمل کنند. مساعدت

ی بهتر سازی پروسه توزی    ع کمکوی این طرز العمل را بخاطر شفاف گونی بهی  بیجا شدگان و پاسخهای بش 

 توزی    ع این مساعدت
 

 د. ها به دولت، مهم و ارزنده عنوان کر از چگونگ

اک نمایندگان وزارت ی آقای کاکر و اشی  اقتصاد، امنیت میل، اداره عایل تفتیش، اداره  این جلسه تحت رهی 

ی عایل ملل متحد در امور (IOM) امور ریاست جمهوری، دادستان  کل،سازمان بت   الملیل مهاجرت ، کمیشی 

در مقر وزارت  (NRC) نارویو کمیته مهاجرت   (DRC) کمیته مهاجرت دنمارک  ،(UNHCR) پناهندگان

 دایر شده بود. 

 

 

 

 

 

 

 


