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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 مهاجران افغان باشد ) تیر یمد یفرصت خوب برا کیتواند  یم جهات   یهاو انجمن توسعه مهاجرت ند مهاجرت  جالل؛ رو 

 5 --------------------------------------- خردسال شد انیاروپا به پناهجو  هیاتحاد شت  یخواستار توجه ب یسازمان حقوق بش  

 6 ------------------------------------- وزارت( تیسا بیکمک شد)و   ب پول نقد و پوشاک زمستات  ایبه صدها خانواده در فار 

 6 ------------------------------------- (یدر  لهیو  چهیاست) دو  افتهیکاهش   دا یاروپا شد هیبحران کرونا؛ مهاجرت ها به اتحاد

 8 ------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بیشد ) و  عی    ها خانواده در فراه مواد خوراکه توز به ده

 
 

 8 ---------------------------------------------------------------------(فاریس لهیو  چهیدر آلمان) دو  انیايران سه دهه پناهندگ

 12 ------------------------------------------------------------------------- (فاریس لهیو  چهی) دو یانسان مجاز  ،یمجاز  یایدن

 13 ------------------------------------ (فاریس هیو ترکی) راداستفاده کنند؟ هیدرمان در ترک مهیاز ب توانند پناهندگان چگونه یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار مت   کامل

 

 

 از دولت افغانستان  ویل هللا جالل معت   مایل
 

و اداری وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به نمایندگ
ات  و این روند  ( سخت  )پروسه آلمات  در نشست مجازی روند مهاجرت  و انجمن توسعه مهاجرت های جهات 

 .را یک فرصت خوب برای مدیریت موثر مهاجران افغان خواند

فت ها دراین پروسه ، آنرا در نزدییک روابط افغانستان با کشورهای عضو موثر وی ضمن خوشبین  از پیش 
دانسته گفت " این روند میتواند فرصت های مهاجرت برای کار را بهبود ببخشد و از مهاجرت غت  منظم 

ی کند  ".جلوگت 

 به مهاجران را از اولویت کاری دولت 
 

آقای جالل به دشواری مدیریت مهاجرت اشاره داشته و رسیدگ
عنوان کرده با تایید طرح ارایه شده از سوی بخش تخنییک در روند مذکور افزود که : "ما مایلم  افغانستان

ی  تا از تجارب کشورهای عضو خصوصا ترکیه بیاموزیم. همکاری، مشوره، تبادله تجارب و گفتگو، جلوگت 
ون مرزی مواردی اند که میتواند افغانستان ر  ، ظرفیت سازی بت  ا برای رسیدن به از مهاجرت غت  قانوت 

 ".اهداف اش در عرصه مهاجرت کمک کنند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی پروسه المات  در سالهای  معت   مایل و اداری وزارت امور مهاجرین از دولت تاجکستان بخاطر پیش برد رهتر
ی پروسه مطابق با خواست کشور ها انتخاب شود 2020ایل  2018  .تشکری نموده تاکید کرد که باید رهتر

بان میلیون ها مهاجر افغان اند به عنوان   همچنان وی پیشنهاد  کرد که دولت های ایران و پاکستان که مت  
ش موقعیت جغرافیاتی پروسه آلمات  یم شود  اعضای داییم حضور داشته باشند زیرا نه تنها سبب گست 

 .تی را تشدید ببخشدبلکه میتواند همکاری منطقه

( ی یم گردد که روند مهاجرت  و انجمن توسعه مهاجرت های جهات  ( به صورت دوره تی رهتر
پروسه آلمات 

ی کشور تاجکستان، این مهم ایل اخت  سال  ده شده  2022اینک پس از ختم دوره رهتر به دولت ترکیه ستر
 .است

ی  ک سازمان حقوق بش  "کودکان را نجات دهید" از اتحادیه اروپا خواست، در اصالح "سیستم مشت 
 اروپا" بیش از پیش به حقوق کودکان و نوجوانان توجه کند. این سازمان از وضعیت ناهنجار 

 
پناهندگ

 .پناهجویان خردسال بدون همراه انتقاد کرد

 

دولن  "کودکان را نجات ده از اتحادیه اروپا  (Save the Children) "یدمایکه ریبائو، سخنگوی سازمان غت 
رس ویژه آنان که در مرزهای اتحادیه اروپا بهخواست، به وضعیت نابهنجار کودکان و نوجوانان پناهجو، به

 .برند، بیش از پیش اهمیت دهدیم

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D8%AF/a-56392812
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فت، اتحادیه ها اشاره کرد و گبه موارد گوناگوت  از ناهنجاری وگو با رادیو دویچلند فونک آلماناو در گفت
ی "اروپا باید در اصالح   اروپا" به بهبود اوضاع کودکان و نوجوانان توجه بیشت 

 
ک پناهندگ سیستم مشت 

 .نشان دهد

  

 

 

خانواده بیجاشده مساعدت نقدی و  248اداره امورماهجرین فاریاب با همکاری نهادهای مددرسان برای 
 مواد زمستات  توزی    ع کرد. 

غذاتی شامل کمپل ، لباسهای طفالنه  350هزار و  15برای هر فامیل مبلغ   پول نقده و مواد غت 
افغات 

ریس صاحب امور   و  پتو زنانه مردانه و بوت جراب میباشد با حضور داشت ریس حوادثزمستات  ، 
 . مهاجرین و عودت کنندگان و نماینده موسسه متذکره به مستحقت   توزی    ع گردید 

 و 
 

همچنت   موارد عبورغت  قانوت  از مرزهای اتحادیه اروپا در یک سال گذشته رقم درخواست های پناهندگ
به دلیل شیوع ویروس کرونا به طور قابل توجیه کاهش یافته است. اما انتظار یم رود که این آمار دوباره 

  .افزایش پیدا کنند
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وزارت امور مهاجرین 
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 اردوگاه پناهجویان کاراتیپه در جزیره لیسبوس یونان

قانوت  مرزی بت   ماه های  ۳۰۰هزار و  ۱۱۴اعالم کرده که این رقم با کمیسیون اتحادیه اروپا  عبور غت 
جنوری و نوامتر سال گذشته، پایت   ترین سطح را در شش سال گذشته را نشان یم دهد. در مقایسه با مدت 

 بت   ماه  ۱۰مشابه سال گذشته این یک کاهش 
 

درصدی را نشان یم دهد. تعداد درخواست های پناهندگ
هزار  ۳۹۰درصد کمت  در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است. در مجموع  ۳۳ری و اکتوبر حن  جنو 

 ارائه کرده اند که 
 

 .هزارشان درخواست های اولیه بوده است ۳۴۹پناهجو درخواست پناهندگ

کمیسیون اتحادیه اروپا این اطالعات خود را بر اساس اطالعات جدید منتش  شده از جانب سازمان ملل  
متحد، اداره احصائیه اتحادیه اروپا "یورواستات" و یا هم آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا 

قانوت  به اتحادی" ه اروپا بعدا منتش  فرونتکس"، منتش  کرده است. داده های جدید در مورد مهاجرت غت 
ی در آمار انتظار یم رود  .خواهد شد. در اینجا نت   کاهش چشمگت 

 یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا، از کشورهای اتحادیه اروپا خواست که از این زمان برای
 برنامه ریزی شده استفاده کنند. او در ادامه یم گوی

 
فت در بسته اصالیح پناهندگ د که "تعداد کمت  پیش 

 است، بنابراین اکنون فرصت خوتر برای توافق روی 
 

مهاجران به معنای کار کمت  برای سیستم های پناهندگ
 اروپا است". یوهانسون 

 
اقدامات منصفانه، کارآمد و انعطاف پذیر در قبال بسته اصالیح قانون پناهندگ

ی  ق  یم آیندرص ۷۴-)یم افزاید که به طور قابل توجه افراد کمت  انه رس   از طریق مست  مدیت 
ً
د، د( که عمدتا

 در  وارد اتحادیه اروپا شده اند. این عمدتا به دلیل سفرهای کمت  از ترکیه به یونان است، اما این امر احتما
ً
ال

 .کنار موارد دیگر به دلیل تحوالت سیایس و اقتصادی یم تواند دوباره تغیت  کند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-56392762?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه مرکزی به سمت اسپانیا و مالتا، این آمار  . نیامده استاما این آمار در همه جا پایت     ه بدر مست  مدیت 
ی نت   به اسپانیا آمدنده  ۵۴مقایسه سال گذشته 

درصد افزایش یافته است. به طور قابل توجیه افراد بیشت 
 .درصدی را یم توان در جزایر قناری شاهد بود ۴۶اند. به ویژه یک افزایش 

 

 

فامیل بیجا شده داخیل مواد غذاتی توزی    ع   ۷۶ اداره امور مهاجرین فراه با همکاری سازمان غذاتی جهان برای 
 کرد. 

میباشند و به هر  ویتو بیسک کیلو  ۲۵کیلو، لپه   ۲روغن، نمک  های غذاتی شامل چهار بوری آرد،بسته
 ها توزی    ع شد. خانواده این بسته

ات سیایس  صورت گرفته و تغیت 
یران  اجتمایع در ا-مهاجرت و تبعید ایرانیان به خارج به دالیل متفاوت 

هگروه  برانگیخته است. نگایه به انگت  
 

ها و وضعیت پناهندگان هاتی گوناگون را به مهاجرت یا پناهندگ
 .سال گذشته در آلمان ۳۵ایرات  
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وزارت امور مهاجرین 
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اره وضعیت در انتظار گفتگو با وزیر امور اجتماعی بایرن درب ۲۰۱۳مارس  ۱۴در وورتسبورگ در عکس از آرشیو؛ ساکنان خانه پناهندگان 

 پناهندگان در این ایالت

ان در آستانه استقرار دولت جمهوری اسالیم در ايران و نت   درست بعد از آن، اولت   گروه که نزديکان و هوادار 
بيشت  رایه کشورهای امريکا و کانادا شدند. ایران در همت   رژيم سلطنت بودند به مهاجرت رفتند. اين گروه 

گشتند. زمان شاهد بازگشت گرویه از مهاجران و تبعيديان بود که بعد از سالها از اروپا و دیگر کشورها بریم
 .ن شدندای از آنها چندی بعد دوباره مجبور به ترک ايراعده

 ایرانیان به سالهای
 

میالدی( و رسکوب شديد  ۱۹۸۰دهه ) ۱۳۶۰دهه  سيل بزرگ مهاجرت و پناهندگ
با  فعاالن سيایس بریم گردد. در این دوره گرویه از پناهندگان از ابتدا به مقصد اروپا ایران را ترک کردند و 

عبور از راههای پرخطر به کشورهای اروپاتی رسيدند. گروه ديگری که بيشت  هواداران گروههای چپ بودند، 
ق و بيشت  از همه به شوروی سابق رفتند و بعد از چند سال ماندن در آن زمان ابتدا ب ه کشورهای بلوک رس 

 دوم به کشورهای اروپاتی آمدند. تعداد کیم از اين پناهندگان به افغانستان
 

 در آنجا به مهاجرت و پناهندگ
 از کسات  که به ناچار ايران را 

 
مان ترک کردند و به ساز رفتند و بعد از چند سال به اروپا آمدند. گروه بزرگ

 .مجاهدين خلق تعلق داشتند به عراق رفتند

در پناهندگات  که بطور مستقيم به اروپا آمدند، در ابتدا باور نیم کردند که قرار است عمر مهاجرت آنها اينق
 در کشورهای اروپاتی نداشتند. به همت   دليل

 
 و پناهندگ

 
ايط زندگ  طوالت  شود. آنها هيچ شناخن  از رس 

 دادند
 

 .تعداد زيادی از آنان ماهها بعد از ورودشان به آلمان تقاضای پناهندگ

 را برای اين رسيدن به کشوری که در آن خطری جات  آنها را تهديد نیم
 

ايط دشوار پناهندگ کرد، تحمل رس 
ی دائم ذهن  با مسائل ايران و نگرات  در مورد وضعیگروه از پناهجويان آسانت  یم ت همرزمان ساخت. درگت 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-17443704
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کرد. اختالف نظرهای سيایس و بحث و سيایس در ایران به نویع نزديیک وهمدیل ميان آنها ايجاد یم
ای که کاست. پيوندهای دوسن  های در اين رابطه از تنهاتی و غربت سالهای اوليه مهاجرت اجباری یمجدل

شت. اين نزديیک ميان پناهندگان در های سيایس در ايران شکل گرفته بود در تبعيد هم ادامه دادر رابطه
 
 

هاتی است که بعدها در ميان پناهجويان جدید تکرار نشد. در اين دوران گرفت   اجازه سالهای اوليه از ويژگ
 راحت

 
 .تر بوداقامت و پناهندگ

 ۱۹۹۰پناهندگان دهه 

 
هر چند که ناگزير بودند  پناهجويات  که به اروپا آمدند کمت  داليل سيایس داشتند، ۱۹۹۰از نيمه دوم دهه 

برای گرفت   اجازه اقامت داليیل سيایس ارائه دهند. مهاجرت گرویه در اين دوره در ميان پناهجويان ديده 
شد. تفاوت فاحش اين گروه با گروه اول در "انتخاب" آنها بود. آنها آگاهانه به مهاجرت آمده بودند. نیم

ند. آنها با وجود اينکه در مقايسه با گروه اول زیر فشار زمات  نبود ريزی کرده بودند و برای ترک ايران برنامه
ايط سيایس  شان مجبور به ترک های سيایسان ناراض  بودند، اما کمت  به دليل فعاليتاجتمایع اير  -از رس 
 .ايران شده بودند

 که آنها در بدو ورود با آن روبرو یم
 

و توقع داشت    تنهاتی  شدند و همينطور احساسمشکالت پناهندگ
 
 

 از سال تداد. به دلیل ای بهت  از ايران آنها را در وضعيت دشواری قرار یمزندگ
 

 ۱۹۹۳شدید قوانت   پناهندگ
 کمت  شده بود. همدیل و ياری گرویه ميان 

 
در آلمان، شانس گرفت   اجازه اقامت به شکل پذيرش پناهندگ

 جغرافياتی ميان پناهجويان شد. عالوه بر آن، پراکند پناهجويان دیگر ديده نیم
 

 ر کمپدگ
 

های پناهندگ
 مناطق دورافتاده آلمان و تفاوت

 
 .کردا را از هم دور یماجتمایع آنه -های فرهنیک

 زنان
ی

 پناهندگ

رک  تدر اين دوره با گروه جديدی از زنان مهاجر روبرو هستيم که به تنهاتی يا به همراه فرزندان خود ايران را 
 برای خود و فرزندان کرده بودند. اين

 
ايط بهت  زندگ شان يا در تر فرار از قوانين  زنان یا به دنبال يافت   رس 
داد. اما از آنجا که فشارهای شان را به آنها نیمبودند که امکان گرفت   طالق يا داشت   رسپرسن  فرزندان

 با مشکالت جدی
 

 نبود، آنها در گرفت   پناهندگ
 

شدند. دوری از روبرو یم جنسين  دليیل برای پناهندگ
 به آنها ملحق شوند فشارهای روات  

 
خانواده و همشات  که در موارد زيادی قرار بود با تثبيت وضعيت زندگ

 .زيادی را برای اين گروه زنان به همراه داشت

تجربيات گروه اول پناهندگان و بوجود آمدن دفاتر مشاوره و خدمات مربوط به پناهندگان گروه دوم 
 .رسانداهجويان را در شناخت امکانات و قوانت   ياری یمپن
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 ۱۳۸۸پناهجويان بعد از انتخابات سال 

 در اين دوره پناهجويات  به آلمان آمدند که اغلب جوان بودند و به فعاالن جريانات بعد از انتخابات ریاست
تر از دوره پیش از آن راحتدر ایران تعلق داشتند. اين گروه بسیار ( ۲۰۰۹ژوئن ) ۱۳۸۸جمهوری سال 

ند گروه ديگری هم که بعد از اين جريانات آمدند اگر هم خود درگت  مسائل سيایس  .توانستند اقامت بگت 
 استفاده کنند

 
ايط ايجاد شده برای گرفت   پناهندگ  .نبودند توانستند از رس 

های زيادی به تبعيد آمدند. یای با دشوار ورود به کمک قاچاقچيان در اين دوره دوباره شکل گرفت و عده
 گروه پناهندگان مقايسه کرد که به ناچار و تر اين گروه را یم

 خود را انتخاب  شود با اولت  
 

آنکه محل زندگ
کرده باشند به تبعيد تن دردادند. پيوند گرویه، گرچه نه به شکل و وسعت گروه اول، اما در ميان آنها هم 

 .شدديده یم

از  لت   بار دولت آلمان به همراه ديگر کشورهای اروپاتی امکانات  را فراهم کرد تا گرویهدر اين دوره برای او 
بردند بتوانند با دريافت اقامت به آلمان يا  ايرانيات  که مجبور به ترک ايران شده بودند و در ترکيه بش یم

یس به آن برای دیگر کشورهای ديگر اروپا بيايند. اين گروه از تسهيالت  برخوردار شدند که امکان  دست 
 .پناهندگان وجود نداشت

 برای ايرانيان تا حدود سه سال بعد از جريانات انتخابات ادامه داشت. 
 

ايط پناهندگ روند آسان شدن رس 
 در آلمان ايرانيان را هم در بر گرفت. داليل سيایس جای 

 
بعد از آن سخت و طوالت  شدن روند پناهندگ

 . شدقيدت  داد و شانس پذیرش کمت  ع -خود را به داليل دين  

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/a-17443704
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 وعودت کنندگان

 نوجوانان و جوانان

 بودند که به تنهاتی به آلمان فرستاده شد
ند. در ميان پناهندگان ايرات  در سه دهه گذشته نوجوانان و جوانات 

ها شان از جبهههایهای جنگ برای دور کردن بچههای اول بعد از انقالب و سالها در سالبریح  خانواده
 به تنهاتی روانه خارج از کشور کردند. اين پناهجويان نوجوان در ابتدا تحت رسپرسن  اداره جوانانآنها را 

قرار گرفتند. آنها بعد از رسيدن به سن بلوغ برای گرفت   حق اقامت با مشکالت جدی مواجه شدند چون 
 داشته باششان نیمخود به تنهاتی به دليل سن کم

 
 .ندتوانستند دليیل برای پناهندگ

آمدن اين گروه به خارج از کشور تنها محدود به زمان بعد از جنگ نبود. بعدها به مرور اين جوانان به 
 و تحصيل به خارج از کشور آمدند. تنهاتی و فشارهای روات  نایس  از 

 
تنهاتی برای يافت   امکان بهت  زندگ

 .دوری از خانواده گريبانگت  اين نوجوانان و جوانان بود

توان جوانات  را اضافه کرد که از عراق به آلمان آمدند و به سازمان مجاهدين خلق تعلق گروه یمبه اين  
داشتند. اين عده را به دليل داشت   حمايت سازمات  نیم توان در رده گروههای ديگر جوانان پناهجو قرار 

 .داد

ايط سيایس ايران افز   به آلمان همراه با تغيت  رس 
ایش يا کاهش داشته است. با این ورود پناهجويان ايرات 

های باالی جدول پناهندگان دولت آلمان از نظر نفرات قرار داشته همه، در تمام اين سالها ایران در رديف
 . باز ايستادن نيسترس رسد سيل پناهجويان ايرات  را است و چنانکه به نظر یم

دهه پیش هر انسات  تنها ساکن یک کشور بود با حقوق  ویژه. دنیای مجازی جهان جدیدی است تا همت   دو 
ورای تمایم کشورها که "شهروندان مجازی" را در خود جای داده است. این نوشته نگایه دارد کوتاه بر  

ه کار و کاربرد دنیای مجازی  .گست 

ها هنوز در کشورهاتی محدود است، عده و دیدگاه امروز در مقایسه با گذشته، اگرچه تبادل آزاد اطالعات
ی از مردم از طریق دنیای مجازی به تریبوت  همگات  دست یافته توانند سخنان خود را آزادانه اند که یمبیشت 

ی و  شوند. شکلها نت   افشا و به چالش گرفته یمعدالن  هاست که تر در آن ابراز دارند. از همت   تریبون گت 
ش این   .رودجهان بسیار رسی    ع پیش یمگست 

 نو نت   دارد شکل یم
 

د که بنیان در جهان دیجیتال دارد. جهان دیجیتال از یکدر این راستا فرهنیک سو ما گت 
کوشد رفتارهای خاض را در ما تقویت کند. گاه مورد کند و از سوی دیگر یمرا به مشارکت عمویم دعوت یم

یم و گاه یمتشویق قرار یم ترین اه نت   عمیقگزیم چگونه و به چه شکل نفرت خویش ابراز داریم.  آمو گت 
شود  از عشق و خشونت سیع یمهای ُپرهیجات  شوند. ورای نمایشهای انسات  ما به بازی گرفته یمغریزه

  .های ما سمت و سو داده شونداحساس
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ل است و از سوی دیگر ورود به فضایهای دیجیتال از یککارت ها آنالین. از همت   طریق انسان سو کنت 
متمرکز یم های درس تواند از کالسشود که یمشوند، فضاتی نت   گشوده یماگرچه وارد یک سیستم نظارت غت 

 را شامل گردد، و بدینتا بحث
 

ییک بسته آزاد طریق آموزش و بحث از مکانهای ناب علیم و فرهنیک های فت  
 .شوندیم

باشند، این عناوین می اند یا متقاضی دریافتکه عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط را دریافت کرده خارجیانی

دسترسی داشته باشند؟ های اجتماعی و بیمه درمانتوانند به کمکچگونه می  

 

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C/a-56370304
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وط را دریافت الملیل هستند یخارجیات  که دارای وضعیت حفاظت بت    عن  عنوان پناهنده یا پناهنده مش 
های اجتمایع و بیمه درمان توانند به کمکباشند، چگونه یماند یا متقاض  دریافت این عناوین یمکرده

امون این موضوع خواهیم پرداخت.  یس داشته باشند؟ در این نوشته به بحث و گفتگو پت   دست 

یس به خدمات و کمک  های اجتمایعدستر

وط را دریافت ن دسته از متقاضیان دریافت حمایت بت   آ الملل یا افرادی که عنوان پناهنده یا پناهنده مش 
باشند، کرده اند و یا موقعیت حفاظت موقت به آنها داده شده و در عت   حال از نظر مادی نیازمند یم

 و همیاری اجتمایع وابسته به ایم
 

یه مادی ها، از کمکستانداریتوانند با مراجعه به بنیادهای همبستیک
 مند شوند. تخصیص یافته برای آنها بهره

یس به مراقبت ، بهداشن  و کمکحق دست   است که ارائه های درمات 
 
های اجتمایع به طور کیل از حقوق

های اجتمایع مندی از خدمات و کمکآنها به طرق مختلف در ترکیه تضمت   شده است. در رابطه با حق بهره
هستند، یعن  عنوان پناهنده به آنها داده شده است،  الملیل سانیکه دارای موقعیت حفاظت بت   توسط ک

که به طور قانوت  در  کند، در مورد پناهندگات  کنوانسیون ژنو کشورهای طرف قرارداد را موظف یم
که در مورد های اجتمایع و معیشن  همان رفتاری را اعمال کنند  کشورشان اقامت دارند، در خصوص کمک

 کنند. شهروندان خود اعمال یم

  

 بیمه درمان

الملیل که هیچ گونه بیمه درمات  ندارند و توان درمان متقاضیان و دارندگان موقعیت حفاظت بت    حق بیمه
 خود را نت   ندارند، از تاری    خ ثبت درخواست حفاظت بت   پرداخت هزینه

سال  1الملیل به مدت های درمات 
شود. این دوره زمات  در مورد خارجیات  که دارای نیازهای درمات  مهاجرت ترکیه پرداخت یم توسط اداره کل

ویژه هستند و دوره درمان آنها باید ادامه یابد و به دلیل این نیازها، دستور ادامه پرداخت حق بیمه آنها از 
 گردد. سال دیگر تمدید یم 1سوی وزارت کشور صادر شده است، به مدت 

، بیمهطبق مقر  الملیل خارجیان باالی های درمات  متقاضیان و دارندگان وضعیت حفاظت بت   رات قانوت 
 یابد. سال از تاری    خ ثبت نام آنها در ترکیه گذشته باشد، خاتمه یم 1سال که  18

سال که فاقد هر گونه بیمه درمات   18الملیل باالی به این دلیل، متقاضیان و دارندگان وضعیت حفاظت بت   
توانند های درمات  ویژه باشند، یمهای درمان خود را نداشته و نیازمند مراقبتبوده، تواناتی پرداخت هزینه

با در دست داشت   اسناد و مدارک مربوطه به اداره مهاجرت استان محل ثبت نام مراجعه کرده و درخواست 
ساله ادامه  1ون درنظرگرفت   محدودیت ادامه پرداخت حق بیمه درمان را نمایند. بیمه درمات  این افراد بد

 یابد. یم
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ن الملیل:   از میان متقاضیان و دارندگان موقعیت حفاظت بی 

های درمات  را نداشته باشند، از تاری    خ مراجعه کسات  که فاقد بیمه درمات  بوده و توان پرداخت هزینه  -الف 
ات قانون تامت   اجتمایع و بیمه درمان سال مشمول مقرر  1الملیل، برای مدت برای درخواست حفاظت بت   
ساله در مورد افرادی که دارای نیازهای ویژه درمات  هستند و خارجیات  که  1هستند. این محدودیت دوره 

کند. به منظور پرداخت حق بیمه وزارت کشور تصمیم بر ادامه پرداخت حق بیمه آنها گرفته، صدق نیم
بودجه اداره کل مهاجرت مبلیع  در نظر گرفته شده است. کل یا  الملیل، در درمان متقاضیان حفاظت بت   

شود، بسته به درصد معین  از مبلغ حق بیمه کسات  که حق بیمه آنها توسط اداره کل مهاجرت پرداخت یم
شود. خارجیات  که درخواست آنها مبن  بر ادامه پرداخت تواناتی پرداخت این افراد، از آنها بازپرداخت یم

 شوند. شود، از شمول بیمه درمان خارج یمتوسط اداره کل مهاجرت رد یمحق بیمه 

، اطالعات مربوط به افرادی که با وجود داشت   بیمه درمات  یا داشت   توان پرداخت هزینه -ب های درمات 
امر الملیل مراجعه کرده باشند و این تنها به منظور استفاده رایگان ار بیمه درمان برای دریافت حفاظت بت   

شود. سازمان تامت   اجتمایع حداکتر ظرف بعدا به اثبات برسد، در اختیار سازمان تامت   اجتمایع گذاشته یم
 و داروتی مرصف شده برای این افراد را از کند و هزینهروز بیمه درمان این افراد را قطع یم  10

های درمات 
د. انها بازپس یم  گت 

 

 

 

 

 

 

 

 


