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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------- (وزی) مهاجر نشوندوارد فرانسه یم ا یتالیاز ا ،پر برف آلپ: مهاجران با تحمل خطرات جان   یهاکوه

 9 ------------------------------- و عودت کنندگان امضا شد نیامور مهاجر با وزارت  USAID پروژه امانت یتفاهمنامه همکار 

 10 ----------------------------------------------- (وزیافغان از رسارس آلمان) مهاجر ن انیاخراج پناهجو  یتوقف فور  یتقاضا

 11 ----------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیشد ) و  ینقد خانواده در کندز کمک رسان  859به 

 12 ------------------------------------------------------------- (وزیمهاجران ) مهاجر ن لیموبا یداده ها ان  یارز  هیعل تیشکا

 13 ------------------- وزارت( تیسا بیدر لغمان آغاز شد)و  جاتیسب    یو بسته بند یباب مرکز جمع آور  کیکار ساخت 

 14 ---------------------------------- (وزیرا دارد ) مهاجر ن هیسور  یبرا مایل یمجدد کمک ها یاروپا قصد جمع آور  هیاتحاد

 واقیع ازمندانیکمک ها تنها به ن  نیو پس از  تیتثب واقیع یها جاشدهیب ن؛یامور مهاجر  ر یدولت به ملت وز  برنامه حسابدیه

 15 ------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا بی) و خواهد شد  عی    توز 

 17 ----------------------------------------- (فاریس یس ن   ) ن  ختیکه فرو ر   نما یو س اتیادب انیاستوار م پیل ر؛یژان کلود کار 
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 اخبار مت   کامل

ق فرانسه از ورود روز افزون مهاجران از ایتالیا به فرانسه از طریق کوههای سازمان یه در جنوب رسر های خبر
ی از ها با نگران  یمدهند. این سازمانپر برف آلپ خب  یم گویند که در کنار مهاجران جوان، تعدادی بیشب 

کنند. مهاجر ها، شبانه و پیاده از مرز عبور یمها و ایران  دکان و افراد سالخورده از جمله افغانها، کو خانواده
ی مرز ایتالیا و فرانسه گزارش یم  ۱۰نیوز از شهر بریانسون در   دهدکیلومب 

 

وری  ۴اش در پناهگاه رفوج سولیدر در بریانسون، داوود، مهاجر افغان و خانواده  هدی شبیلعکس از م. ۲۰۲۱فب 

 دهها مهاجر در اتاق .
 

های ساختمان محقر و از رنگ و رو رفته پناهگاه همبستگ  (رفوج سولیدر) ها و دهلبر 
ق فرنسه در رفت آمد هستند. بخش عمده این مهاجران افغان  ها ها و ایران  در بریانسون در جنوب رسر

هستند اما افرادی از مایل، ساحل عاج، کامرون، الجزایر و مراکش نبر  در پناهگاه حضور دارند. به گفته 
 از طریق کوهستان ۶۰مسئوالن، حدود 

 
تالیا وارد فرانسه و در این های پر برف آلپ، از ایمهاجر به تازگ

 .اندپناهگاه جا بجا شده

 یم
 

ی از کاترین کلمانسو، از فعاالن سازمان پناهگاه همبستگ گوید که از چندین ماه به این سو، تعداد بیشب 
مهاجر  ۱۰۰۰حدود  ۲۰۲۰شوند. در سال مهاجران افغان و ایران  از طریق کوههای آلپ وارد فرانسه یم
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 ۲۷۰اند. در کنار این، مهاجران افریقانی از جمله اجر ایران  در این پناهگاه اقامت داشتهمه ۵۰۰ افغان و
 .اندمهاجر گامب  نبر  از پناهگاه عبور کرده ۶۰ای و گینه  ۶۰مراکشر و الجزایری، 

دو برد، های کوچک پناهگاه به رس یماش در یگ از اتاقساله افغان که با خانواده ۴۶داوود*، یک مهاجر 
اند بعد از عبور از کوتل اش، موفق شدهاند. او و شش تن از اعضای دیگر خانوادهپناهگاه رسیده به روز پیش

ک ایتالیا با فرانسه، خود را به بریانسون برسانند  .مونژنیور در مرزهای مشب 

 

ی از مهاجران افغان از کوه  شوندهای آلپ وارد فرانسه یمتعداد بیشتر

ساله اش، میالد، از کوههای آلپ عبور کرده کرده و به  ۱۳مهاجر افغان است که با پرس  تازه گل*، یک زن
بریانسون آمده است. این زن مهاجر که حامله است، شبانه همراه با خانواده داوود، پیاده از کوههای پر 

 .برف آلپ سفر کرده است

یه یمسازمان تان، برای مهاجران افغان چندان دشوار گویند که مهاجرت در مسبر آلپ، حب  در زمسهای خبر
هانی را دیدیم که سفر ما در مسبر مهاجرت چنان سخب  »گوید: ساله داوود یم ۴۱نیست. انیسه* همرس 

 «.در کوههای فرانسه برای ما خییل آسان بود

ما هر بار بار تالش کردند از بوسنیا وارد کرواسیا شوند ا ۲۰اش حدود دهد که با خانوادهانیسه توضیح یم
پولیس کرواسیا چهار تیلفون و حدود »فرستاد: کرد و دوباره به بوسنیا یمها را دستگبر یمپولیس کرواسیا آن

 «.یورو پول ما را از ما گرفت ۱۰۰۰

 

وری  ۴گل، زن مهاجر افغان همراه با پرسش میالد در بریانسون، تازه  عکس از مهدی شبیل. ۲۰۲۱فب 
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 های آلپ برای نجات مهاجرانشبانه در کوههای اجتمایع گزمه

یه یا نجات مهاجران، از کوره راه باریک و پر از برف کوتل شب است که دو تن از گزمه ۸ساعت  های خبر
رضاکارانه کار  (توس میگران)روند. ویل و همکارش ژولیت، که هردو برای سازمان همه مهاجرمونژنیورباال یم

که مبادا مهاجران  که از ایتالیا قصد عبور به فرانسه را دارند، در مه و غبار کنند، امشب نگران هستند  یم
های برف کوچ نشوند  .غلیظ شبانه در کوهستان، راه خود را گم نکنند و دچار مسبر

ی دیگری را انتخاب  حدود یک ساعت بعدتر، در قسمت باالنی کوه، ژولیت که از همکارش جدا شده و مسبر
 .کند به بریانسون بروندها کمک یمخورد و به آن، با چهار مهاجر افریقای غرن  بر یمکرده، در تاریگ شب

دهند که دو خانواده ایران  متشکل از شش نفر، همزمان، یک گروه دیگراز رضاکاران اجتمایع، به ویل خب  یم
ردو خانواده بعدتر به اند. هاز جمله یک کودک پنج ساله را از در بخش دیگری از کوتل مونژنیور پیدا کرده

 .روندرفوج سولیدر به بریانسون یم

 

وری  ۵ویل و همکارش ژولیت، هنگام یک گزمه اجتمایع برای کمک به مهاجران،   عکس از مهدی شبیل. ۲۰۲۱فب 

 های کوهستانی در زمستانها و خطرات عبور از راهدشواری

به گفته پاکرت فورست، از بنیانگذاران سازمان توس میگران، مهاجران به این دلیل راه کوهستان  آلپ را 
های خواهند به دست پولیس ایتالیا یا فرانسه بیفتند اما این مهاجران در راهکنند که نیمانتخاب یم
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های کوهستان  در  یگ از خطرات مهم» کوهستان  در زمستان، با خطران  دیگری روبرو هستند:  مسبر
 زمستان، پایتر  آمدن رسی    ع درجه حرارت است که مقاومت بدن را تهدید یم

 
 به رسمازدگ

ً
کند و معموال

، همه اینیم
 

 و تشنگ
 

های برف کوچ، گرسنگ تواند ها یمانجامد. در کنار این، گم کردن راه و انتخاب مسبر
 «.برای مهاجران خطران  جدی جان  داشته باشد

، مقامنبال افزایش ورود مهاجران از ایتالیا به فرانسه در ماهبه د اند های هردو کشور تصمیم گرفتههای اخبر
ک خود را تشدید کنند. پاکرت فورست یم ول در مرزهای مشب  های مسبر آلپ، با وجود دشواری»گوید: کنب 

ی به ایتالیا  خواهیم که همه کند. ما یماخراج یمپولیس فرانسه تعداد زیادی از مهاجران را بعد از دستگبر
 کنند

 
 «.قانون را رعایت کنند و مهاجران بتوانند به محض ورود به خاک فرانسه، درخواست پناهندگ

 

ی به ایتالیا پس یمبه گفته سازمان  فرستد. عکس از مهدی شبیلهای اجتمایع، تولیس فرانسه مهاجران را بعد از دستگبر

 !های آلپ عبور کرد و وارد فرانسه شدعصا از کوه ساله با  ۸۰یک زن ایرانی 

ان بدون مرز، یگ از سازمان یه فرانسوی است که در گزمهسازمان داکب  های اجتمایع کمک های دیگر خبر
های اجتمایع های سیار گزمههای آلپ نقش مهیم دارد. به گفته این سازمان واحد به مهاجران در کوه

ان جهان، از ماه سپتمب  
وری امسال  ۲۰۲۰داکب  اند. در های آلپ پیداکردهو مهاجر را در ک ۱۷۴تا اوایل فب 

مهاجر زیرسن بدون همراه وجود  ۴نوزاد و  ۸کودک از جمله   ۴۰خانواده، حدود  ۸میان این مهاجران، 
ان جهان، چهار مهاجر تحت خدمات صیح عاجل قرار گرفتهداشته  .انداند. بر اساس آمار داکب 
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ان دنیا به مهاجر نیوز گ ا، یک عضو داوطلب داکب  فت که در گذشته بیشب  مردان تنها از کشورهای الفرد سیبر
ق میانه از مسبر آلپ رد یم های افغان و ایران  این شدند اما حال بیشب  از پیش، خانوادهافریقانی و یا رسر

ساله روبرو شده بود:  ۸۰با یک زن ایران   ۲۰۲۰گوید که در اواخر ماه دسمب  کنند. او یممسبر را انتخاب یم
ها را به ایتالیا پس خواست آنتن از مهاجران را دستگبر کرده بود و یم ۱۰فرانسه حدود پولیس مرزی »

 «.شدها یک خانم ایران  سالخورده دیده یمبفرستد. در میان آن

پولیس این گروه را به ایتالیا اخراج کرد اما دوساعت مهاجران دوباره تالش کردند وارد فرانسه شوند. فردای 
گفت با عصا از کوههای ن مهاجر ایران  را در بریانسون مالقات کرده بود که با خوشحایل یمآن روز الفرد ای

 ! الپ عبور کرده است

وری  ۴دو تن از رضاکاران پناهگاه رفوج سولیدر در بریانسون درحال تهیه غذا برای مهاجران،   عکس از مهاجر نیوز. ۲۰۲۱فب 

 «مانندمهاجران در بریانسون نیم»

شوند مدت کیم، یک یا دو روز، گویند بیشب  مهاجران  که وارد پناهگاه یممسئوالن پناهگاه رفوج سولیدر یم
، به قصد کشورهای دیگر و گایه هم پاریس حرکت یمدر آنجا باق  یم

 
 .کنندمانند و سپس برای پناهندگ

خان ه یک سالون بزرگ، در حال حوایل ساعت شش شام روز، دو تن از رضاکاران پناهگاه در قسمت آشبر 
امشب دو خانواده افغان بریانسون را ترک » گوید: تهیه ساندوی    چ هستند. یگ از آنها به مهاجر نیوز یم

 «.کنیمها غذا آماده یمکنند. ما برای آنیم
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واده گویند که قصد دارند فردا خود را به آلمان برسانند؛ جانی که یک پرس دیگر خاناش یمداوود و خانواده
انه انتظار آنن    .کشدها را یمصب 

 

 

و مبارزه  هدف این تفاهمنامه فعالیت متمرکز برای اصالح ساختارها، بهبود فرایندهای کاری، تامتر  شفافیت
ی این  با فساد است. وزیر امور مهاجرین حتر  امضای این تفاهمنامه با خانم باربرا جیمز، بر اراده جدی رهب 
وزارت در امر مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت که در ماه های اخبر اقدامان  اسایس در این زمینه صورت 

امانت در بخش تفتیش، توزی    ع زمتر  و اصالح  گرفته است. طبق محتویات این تفاهمنامه قرار است پروژه

 ساختارها به این وزارت کمک تخنیگ نماید. 
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ریزی شده پناهجویان افغان، با در نظر داشت دور جدید اخراج برنامه« پروازول»سازمان حقوق بشری 
ها از رسارس آلمان به افغانستان شد. این سازمان گفته است که وضعیت در اخراجخواستار توقف فوری 

  .افغانستان به طور محسویس بدتر شده است

 

 :آلمان، اعتراض ها علیه اخراج پناهجویان افغان در میدان هوایی مونشن عکس آرشیف

ی و حایم مهاجران "پروازول" با توجه به دور جدید  اخراج گرویه پناهجویان رد شده سازمان حقوق برسر
ها به افغانستان شد. در ریزی شده است، خواستار توقف فوری اخراجافغان که برای روز سه شنبه برنامه

یک گزارش این سازمان که روز سه شنبه به نرسر رسیده، آمده است که وضعیت در افغانستان به طور 

 .محسویس بدتر شده است

توت رابرت کوخ آلمان افغانستان را به عنوان منطقه نی با شیوع باالی ویروس به گفته این سازمان، انستی
کرونا طبقه بندی کرده و وزارت امور خارجه آلمان تایید کرده است که سیستم صیح افغانستان در حال 

 بیب  کرده استهای سیایس تشدید اوضاع امنیب  را در این کشور پیشفروپایسر است. عالوه بر این، تحلیل

 .شودترین کشور جهان محسوب یمکه بدون آن هم خطرناک

میلیون نفر  ۹.۴بنا به گزارش سازمان ملل متحد شمار انسان هانی که در افغانستان نیاز به کمک دارند از 
افزایش یافته است، یعب  دو برابر  ۲۰۲۱میلیون نفر در آغاز سال  ۱۸.۴میالدی به  ۲۰۲۰در اوایل سال 

 .شده است
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 به رس یمنشان یم آمارها 
 

 ۲۰۲۱برند. تا ماه مارچ دهد که از هر ده نفر، چهار نفر در این کشور در گرسنگ
ایط اضطراری امنیت غذانی به رس خواهند برد ۱۷بر اساس برآوردها حدود   .میلیون نفر در رسر

ق گزارش افغانستان مطاب .های مسلحانه در این کشور در چشمرس نیستهمچنان دورنمای پایان خشونت
 سال پیانر به عنوان خطرناک ۲۰۲۰شاخص جهان  صلح در سال 

ترین کشور در جهان رده برای دومتر 
 .بندی شده است

 

 

مساعدت نقدی را دلو(  20به روز )دو شنبه ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز 
بیجاشده نایسر از جنگ و نا امب  ولسوایل های عیل آباد و دشت ارچر در آن والیت   خانواده  859برای

 توزی    ع نمود. 

از جانب افغان  پول نقد و بسته پوشاک زمستان   350هزارو  15مبلغ  خانواده  734پس از رسوی برای
افغان  از جانب موسسه  400هزار و  15خانواده دیگر 125و برای  IOM ت یاسازمان بتر  الملیل مهاجر 

ACTED یادشده توزی    ع گردید .  های میباشد با حضور داشت نماینده اداره مهاجرین و نهاد 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 علیه ارزیان  داده های موبایل  (GFF) انجمن حق آزادی
 

مهاجران توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگ
، مامور فدرال محافظت از داده ها شکایت کرده است   .آلمان )بامف( به اولریش کلب 

حق محافظت از »لئا بکمن، که برای انجمن حق آزادی به عنوان حقوقدان کار یم کند در این باره گفت: 
او در ادامه راجع به دلیل این شکایت گفت، به این ترتیب « داده ها به همه تعلق دارد، به شمول مهاجران. 

  ..با حق محافظت از داده ها سازگار نیست»ارزیان  داده های موبایل 

 
، مقام های آلمانی اجازه دارند داده های تلفون های هوشمند پناهجویان را بررسی کنند۲۰۱۷از سال   / Photo: picture-

alliance/dpa/S. Kahnert 

، مامور فدرال حفاظت از داده ها باید بکمن  برریس کند که بامف دقیقا چه کاری انجام »در ادامه گفت، کلب 
د  «.یم دهد و جلوی نقض قوانتر  را بگبر

ت، وکیل آلمان   (GFF) او در ادامه گفت، انجمن حق آزادی کا با محمد ا.، مهاجر سوریانی و ماتیاس لب 
مشب 

 .ت از داده ها شکایت را ارائه کرده استدر برلتر  به مامور فدرال محافظ

ده در سال  به عنوان پناهجو در آلمان به رسمیت شناخته شد. در  ۲۰۱۵محمد به گفته انجمن نامب 
 گرفته شده از او در سال 

 
 ۲۰۱۹چارچوب برریس تصمیم هانی که راجع به درخواست های قدییم پناهندگ

د. اما این اقدام در روند به رسمیت شناخت   درخواست خواسته شد که داده های موبایلش را ارائه کن

ی نداشته است  او تاثبر
 

 .پناهندگ
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

کارمند بامف ناگهان به من گفت، موبایلت را »به نقل از محمد ا. گفته است:  (GFF) انجمن حق آزادی
 یم افتد. به من توضیح هم ندادند. 

 
ون بیاور... اصال نفهمیدم چه اتفاق اما از این »ت: او در ادامه گف« ببر

 ام را بر روی مبر  
 

یم ترسیدم که اخراج شوم. به این خاطر موبایلم را به او دادم. مثل این بود که تمام زندگ
 «.یم گذارم

 برخوردهانی از سوی ادارات دولب  به چند 
انجمن حق آزادی در ماه یم سال گذشته نبر  به خاطر چنتر 

 در سال محکمه اداری شکایت اش را ارائه کرده بود 
 

. ادارات دولب  یم گویند که پس از تغیبر قانون پناهندگ

 .اجازه چنتر  اقدایم را دارند ۲۰۱۷

ده از این که درمورد برنامه کمپیوتری که برای ارزیان  خودکار داده ها از آن استفاده یم شود،  انجمن نامب 
 .ین باره نیستشفافیت وجود ندارد، انتقاد کرد. بامف حاض  به ارائه اطالعات در ا

، بامف این صالحیت را دارد که داده های تلفون های هوشمند پناهجویان را ارزیان  
 

براساس قانون پناهندگ
کند، در صورن  که فرد پناهجو قادر به ارائه پاسپورت یا یک سند معتب  دیگر نباشد. براین اساس تحلیل 

، تاریخچه مرورگر، داده های م کان  مانند عکس ها، آدرس های ایمیل و نام های روابط، تماس های تلفون 
 .کاربران در شبکه های اجتمایع مانند فیس بوک مجاز است

 .بامف برای ارزیان  داده ها نیاز به سوظن مشخص راجع به احتمال ارائه اطالعات نادرست ندارد
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

از آغاز کار ساختمان  یک دلو(  20)دو شنبه ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت لغمان به روز 
یجات در آن والیت خب  داد.   باب مرکز جمع آوری سب  

یا سازمان بتر  الملیل مهاجرت در منطقه  IOM هزار دالر امریکانی به کمک مایل 49به هزینه مرکز یادشده 
با گشایش این مرکز مشکالت شماری از دهاقتر   عزیزخان مربوط ولسوایل قرغه نی لغمان تاسیس یم شود و 

 .د کردحل و تسهیالت الزم در قسمت انتقال محصوالت زراعب  به مارکیت را به انها فراهم خواه

این در  .اتحادیه اروپا قصد دارد در کنفرانس کشورهای کمک کننده، دوباره پول برای سوریه جمع آوری کند
برای صلح در سوریه حالیست که پاپ فرانسیسکوس، رهب  کاتولیک های جهان خواستار ابتکار بتر  الملیل 

 .گردیده است

ماه مارچ امسال برنامه ریزی شده است، قرار است برای  ۳۰و  ۲۹در کنفرانس آنالیب  که به تاری    خ 
نظامیان رنج دیده و پناهندگان سوریه در کشورهای همسایه، پول جمع آوری شود جامعه بتر  الملیل  .غبر

ا کردن یک راه حل سیایس تاکید کند. سال گذشته در این کنفرانس یم خواهد روی حمایت اش برای پید
 .میلیارد یورو را وعده دادند ۶،۹آلمان و دیگر کشورها کمک اضاق  بالغ به 

ی سوریه آغاز  اضات علیه رهب   ده سال است که ادامه دارد. این جنگ با اعب 
ً
جنگ داخیل در سوریه تقریبا

شارکت بتر  الملیل تبدیل شده است. حکومت سوریه شد، اما مدت طوالن  است که به یک جنگ نیابب  با م
ی های  از روسیه، ایران و شبه نظامیان حزب هللا لبنان حمایت به دست یم آورد. صدها هزار نفر در درگبر
مسلحانه جان خود را از دست دادند. در نر شیوع ویروس کرونا، اوضاع اقتصادی مردم سوریه و مهاجران 

  .دتر شده استسوریانی در کشورهای دیگر ب

ی ها باید پایان یابند  پاپ فرانسیسکوس: ده سال بعد از آغاز جنگ سوریه، درگتر

پاپ فرانسیسکوس، رهب  کاتولیک های جهان، خواستار ابتکار جدید بتر  الملیل برای صلح در سوریه شده 
ی ها باید پایان ی ابند. وی همچنتر  است. وی روز دوشنبه گفت ده سال پس از آغاز جنگ در سوریه، درگبر

از ارسائییل ها و فلسطینیان خواستار گفتگو براساس اعتماد متقابل شد. پاپ در ادامه گفت، مطمت   است 
 در صلح دارند. او راجع به سفرش به عراق که قرار است در اوایل ماه مارچ 

 
که هر دو طرف تمایل به زندگ

ی نگفت د، چبر    .امسال صورت بگبر

پاپ همچنتر  خواستار تعامل سیایس جدید در سطح میل و بتر  الملیل برای ثبات لبنان شد. به قول او  
بدون بهبود رسی    ع اقتصادی و بازسازی رسی    ع ، این کشور یم تواند ورشکسته شود. فرانسیسکوس هشدار 

نه شود". پاپ گفت که داد که این امر در لبنان یم تواند "منجر به )ایجاد( جریانهای خطرناک افراط گرایا
لبنان با هویت فعیل خود "تضمیب  برای یک خاورمیانه متنوع و بردبار است که در آن مسیحیان یم توانند "

مشارکت فعال داشته باشند و به یک اقلیت که نیاز به محافظت دارند، محدود نیم شوند". به قول پاپ 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

نان را به همراه دارد. وضعیت پناهجویان سوریانی تضعیف جامعه مسییح، خطر از بتر  بردن تعادل داخیل لب
  .و فلسطیب  را در لبنان از این دیدگاه باید در نظر گرفت

 
ها پناهجو به کشورهای مختلف جهان آواره شده انددر نتیجه جنگ جاری سوریه، میلیون  

ان سیایس و مذهب  در لبنان خواست که منافع شخیص خود را   کنار بگذارند و پاپ فرانسیسکوس از رهب 
 .برای بهبود وضعیت شهروندان این کشور به عدالت و اصالحات واقیع متعهد شوند

پاپ راجع به برقراری صلح در لیبیا گفت، امیدوار است مذاکرات لیبیا که قرار است در ماه نومب  تحت 
  .ازدنظارت سازمان ملل در تونس برگزار شود، روند آشب  را در این کشور به جریان بیاند

 مهاجرین و عودت کنندگان و ویل هللا جالل معتر  مایل و اداری از برنامه ها و  نورالرحمن اخالق  وزیر امور 
برنامه ها و فعالیت  رکز رسانه های حکومت از فعالیت های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در م

 .با ارایه یک گزارش به ملت حساب دادند 1399های سال 

ین بخش های این گزارش آمده است که از  برنامه پالن شده از سوی وزارت امور  34مجموع  در مهمب 
 ین حساب، وزارتبرنامه دیگر در حال اجرا است؛ با ا 14فعالیت تطبیق و  20مهاجرین و عودت کنندگان 

 .مرصف برساند اش را بهدرصد بودجه عادی 82.99درصد بودجه انکشاق  و  98.80توانسته است 



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

16 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 در کشور را یگ از معضالت کنون  عنوان کرده و  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان وضعیت
 

بیجاشدگ
و تالش داریم با تطبیق طرح ثبیت و حمایت بیجا گفت که " در برنامه که   شده های واقیع را از کسان  پیرسر

توزی    ع شود که نیازمند هستند.  از نام بیجاشده ها سو استفاده یم کند جدا ساخته و کمک ها به کسان  
 ".کمک در بدل کار مستفد خواهد شد  براساس این طرح سایر خانواد های بیجاشده از 

 

هزار خانواده کمک  98نسته است به بیجاشده و وزارت توا هزار خانواده در رسارس کشور  76در سال جاری 
 هزار خانواده نیازمند در رسارس کشور  74حاض  روند توزی    ع کمک های زمستان  به  رسان  بکند. در حال

 .هزار خانواده تحت پوشش این کمک ها قرار گرفته است 35جریان دارد و تاکنون 

 های داخیل به
 

هاجرین جنگ افروزی ها و ناامب  های گفته وزیر امور م  عامل اصیل مهاجرت ها و بیجاشدگ
 .تروریسب  طالب است خلق شده توسط گروه

فراهم سازی خدمات و حقوق اسایس به مهاجران در  آقای اخالق  در حایل که از تالش هایش برای
بان و ترازیب  سخن یم گفت از برنامه آینده اش برای تفکیک وضعیت حقوق  افغان ها در  کشورهای مبر 

ون از  از هم تفکیک شده  شور اشاره نمود. بر اساس این برنامه مهاجران، پناهندگان و دیاسپورای افغانک  ببر
توانانی های آنهانی که برای توسعه کشور موثر است،  آنهای که نیاز به حمایت دارند، حمایت و از ظرفیت و 

 .استفاده خواهد شد
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 با ادارات ذیربط،  کنندگان تالش یم  در همتر  حال وزارت امور مهاجرین و عودت
 

نماید تا در هماهنگ
به مهاجران  کارگر با کشورهای چون ایران و ترکیه را به امضا برساند که دراین تفاهمنامه  تفاهمنامه اعزام

 .مقیم این کشورها اولویت داده خواهد شد

بان به وطن بازگشت و به نیازمند   هزار نفر از مجموع 850حدود  1399در سال  ترین آنان کشورهای مبر 
 11نفر از پاکستان،  223نفر از ایران، هشت هزار و  696هزار و  831میان حدود  کمک شده است. دراین

ترکیه و همچنان از  از  2021نفر در سال  282از ترکیه و یک هزار و  2020نفر در سال  900هزار و 
نفر  29( نفر)31و ) 2020ل داوطلبانه( در سا نفر  676نفر اجباری و  259نفر) 935کشورهای اروپانی 

 .یم باشد 2021 نفر داوطلب( در سال 3اجباری و 

بازگشت کنندگان نیازمند که از ایران آمده اند و همه ای  فیصد از  10وزارت امور مهاجرین و عودت به 
ی نموده است بازگشت کنندگان  .ترکیه کمک رسان  برسر

 برای احتماالت مذاکرات صلح، ایجاد یک
 

معلومات جامع مهاجرت و ایجاد یک مرکز تخصیص  مرکز  آمادگ
 بهب   مطالعات مهاجرت از برنامه

 
های دیگر است که وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برای رسیدگ

د به  .وضعیت مهاجران روی دست یم گبر

پیشه بود، اما نام او به ویژه با فیلمنامه جم، نقاش و هب  های درخشان  که نوشت ژان کلود کاریر نویسنده، مب 
، از جمله ایران، عالقه ق زمتر   ی ویژه داشت. ادر یادها خواهد ماند. او به هب  و فرهنگ مرسر

وع کرد و یمکاریر نخستتر  قدم توان ها در دنیای هب  را در جوان  با نوشت   رمان و کارگردان  فیلم کوتاه رسر
 هر دو رشته را در آثار بیشمار خود پیوند زد. نوشت   فیلمنامه طبییع

 
ترین کاری بود که گفت تا پایان زندگ

 را در او شکوفا ساخت. 
 

 شور و شوق آفرینندگ

بیان داشته، نخستتر  فعالیت او در رابطه با سینما همکاری با  ۲۰۱۴وگونی در سال ن گونه که در گفتآ
طبع سینمای فرانسه. سینماگر بزرگ از او خواسته بود معکوس کاری را ژاک تان  بوده است، غول شوخ

: فیلم دانی من انجام دهد که بعدها در آن مهارت و شهرت یافت: تبدیل یک سناریو به یک داستان  ادن 
(۱۹۵۸ .)  
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 Getty Imagesمنبع تصویر، 

دانست و از این هب  برخوردار بود که آن را در تصاویری گویا و کاریر نقل و روایت داستان را به خون  یم
ده بازآفریب  کند. همکاری او با شماری از برجسته های ترین سینماگران موهبب  دوجانبه بود، تا ایدهفرسر

های او را قدر بدانند فیلمسازان تا ایدهرنگتر  و بدیع را به دست سینماگران  زبردست بسپارد و فرصب  برای 
 بخشند. 

 
 و روی پرده سینما زندگ

نویسان لطف اندگ داشته و ترجیح داده نقش بنیادین آنها با این که سینما به طور کیل نسبت به فیلمنامه

د، سینماگران  هم بودهرا در قوام ی یک فیلم نادیده بگبر  اند. ر قدردان  کردهاند که منصفانه از کار و هب  کاریگبر

یگ از این همکاران رسشناس لوییس بونوئل بود که کاریر برای او شش فیلمنامه نوشت: خاطرات یک 
ی )۱۹۶۷، بل دو ژور )زیبای روز( ساخته (۱۹۶۴مستخدمه ) ، جذابیت پنهان بورژوازی (۱۹۶۹، راه شبر

 (. ۱۹۷۷و این میل مبهم هوس )( ۱۹۷۴، شبح آزادی )(۱۹۷۲)

 آشکارا یمفیلمسا
 

نویش غبر از کاریر حاض  به همکاری گفت که با فیلمنامهز بزرگ اسپانیا در اواخر زندگ
 
 

که آن را نبر  به یاری ژان کلود کاریر (  ۱۹۸۲هایم" )نامه درخشان خود "با آخرین نفسنیست. او در زندگ
ین سناریسب  نوشت، با لحب  مهرآمبر  و قدرشناسانه یم   بوده که با او همکاری داشته است. گوید که کاریر بهب 

نهایت رایج و های ادن  بود، کاری "سهل و ممتنع"، ن  ترین مهارت کاریر در نوشت   اقتباسشاید برجسته
ین وظیفه نویسنده ی فیلمنامه برگردان یا ترجمان جذاب اما سخت دشوار و پیچیده. در این "ژانر" مهمب 
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 سینمانی یا تصویر است. به ویژه در  های ظریف و گاهبرصی افکار و ایده
ایع مت   نوشتاری یا کالم به مت   انب  
 شود. اقتباس از کارهای ادن  "ناب" است که عیب و هب  سناریست رو یم

 

 Getty Imagesمنبع تصویر، 

ه ، که وجه تصویری آنها پنهان یا اندک بود، چبر االترین دسب  خود را در بکاریر با اقتباس از شماری آثار ادن 
به کارگردان  سینماگر آلمان  فولکر ( ۱۹۸۴حد نشان داده است؛ برای نمونه او در "عشق سوان" )

ها و ایماژهای نهایت دشوار برآمده است. یا در چالش با رمان  رسشار از ایدهشلوندورف از پس کاری ن  
( "  ن  شلوندورف. اثر گونب  گراس باز به کارگردا( ۱۹۷۹خیایل و ذهب  مانند "طبل حلب 

، انبویه از خصوصیات روان  و ( ۱۹۸۳در فیلمنامه دانتون ) برای آندرنی وایدا سینماگر بزرگ لهستان 
های بیشمار در بسب  حوادث تارییح  گوناگون، با توازن  هماهنگ ماهرانه در هم تنیده اند؛ تا شخیص کاراکب 

انی آنجا که یم " توانسته گبر
ین با توان گفت کمب  "فیلم تارییح   و جذابیت دراماتیک را این چنتر  نرم و شبر

د.   روایت تارییح  در آمبر 

انوی برژراک" ) که بر پایه اثر کالسیک ادمون روستان، به کارگردان  (  ۱۹۹۰به گفته کارشناسان فیلم "سبر
 ادن  رمان هیچ ژان پل رپنو و با نقش

آفریب  ژرار دوپردیو، تولید شد، از نظر لطف و ظرافت شاعرانه از مت  
 دست کیم ندارد. 
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 Getty Imagesمنبع تصویر، 

ین کارگردانان "مؤلف" سینمای فرانسه فیلمن گمان بخشر از امه نوشته که ن  کاریر برای شماری از بهب 
ی خود را مدیون دید برصی، اندیشه بدیع و به ویژه گفتارنویش درخشان او هستند. در  دستاوردهای هب 

و نام برد تا سینماگران بتر  اینجا یم الملیل مانند مارکو توان از لونی مال، ژان لوک گدار، ژاک دوره، پاتریس رسرر
 اوشیما، میلوش فورمن و فیلیپ کافمن. فرری، کارلوس سائورا، ناگیسا 

توسط این  ۲۰۱۲یگ از آخرین کارهای کاریر نگارش فیلمنامه "سنگر صبور" برای عتیق رحییم بود که در 

 نویسنده و کارگردان افغانستان  به فیلم در آمد. 

ه رش رمان، جستارهای توان از فعالیت او در نگادسب  کاریر در نگارش بیش از صد فیلمنامه، نیمدر کنار چبر
 های او یاد نکرد. ( و ترجمهessayادن  )

به کارگردان  میلوش ( ۲۰۰۶هانی مانند "اشباح گویا" )او طراح و نقاش نبر  بود و دید نگارگرانه او در فیلم
 فورمن به خون  بازتابیده است. 

 همچنان فعال و بارور بود. در سال کاریر تا آخرین سال
 

نگارش فیلمنامه "در آستانه در  ۲۰۱۸های زندگ
 ونسان ونگوگ که به کارگردان  ژولتر  شنابل به فیلم برگشت، 

 
" همکاری داشت؛ اثری بر پایه زندگ

 
جاودانگ

ها" مشارکت داشت به کارگردان  فیلیپ گارل، که در نگارش فیلمنامه "نمک اشک  (۲۰۲۰یا همتر  پارسال )
 نمانی برلتر  به نمایش در آمد. که سال گذشته در همتر  روزها در جشنواره سی
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کاریر از زمان نمایش فیلم "کلوزآپ" در پاریس، با عباس کیارستیم، ، آشنا و دوست شد و از آن زمان با 
در  ۲۰۱۰ای برقرار کرد. او در فیلم "کبر برابر اصل"، که کیارستیم در سینماگر ایران  دوسب  صمیمانه

 رگردان  کرد، نقشر کوتاه اما بسیار جذاب ایفا نمود. فرانسه کا

ش جایزه اسکار دریافت کرد.  ۲۰۱۴او در سال  ی چشمگبر
 به پاس کارنامه هب 

اش نهال تجدد، در معرق  شعر و ای ژرف داشت و یاور همرس ایران  کاریر به فرهنگ عرفان  ایران عالقه
 اندیشه موالنا به جهان فرانسوی بود. 

گزاری سور اوب، شهر زادگاهش در جنوب فرانسه به کیارا کاریر، به خب  ها گفته است که پدرش در کولومببر
ده خواهد شد. او سال  در همتر  شهر به دنیا آمد، و هنگایم که شامگاه دوشنبه در خانه  ۱۹۳۱خاک سبر

د،   سال داشت.  ۸۹پاریش خود "در بسب  خواب" جان سبر

 

 

  


