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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------------ « وز یمهاجر ن» از چهار هزار پناهجو در آلمان "نامشخص" است  شیب تیتابع

 5 ------------------------- « رکا یافغان ا» ع روند بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغانستان ی    تس  بر  رانیوزارت داخله ا د یتاک

 9 ---------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» مهاجر ژغورل شوي  ۱۲۳شوي  لش    ونانهی: له هیترک

  یاروپا تقاضا هیکه در اتحاد  یرد شده در نارو  انیمحکمه در مورد پناهجو  میتصم
 

 11 « یوله در  چی    دو » داده اند  پناهندگ

  اتیهزار خانواده در ول  جاشدنیب
 
ق  12 ----------------------------------- « وز یمهاجر ن» ها  ناامن   لیافغانستان به دل ش 

 14 ---------------------------------------------- « وز یمهاجر ن»  يړ ک  تال  یجید پول   خپل   ېپور  ۲۰۲۵تر  چ    يړ غوا ا یبرتان

 16 ----------------------------- « وله فاریس چی    دو » جان باخت  لیدر ارب یشش روز پس از خودسوز  ران  یکرد ا  یپناهجو 

 17 ------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» شوي  ولین انیسنده افغانان او پاکستان ن    ر ډې ۹۰تر  گ    هیترک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

 آلمان )بامف( در سال گذشته نتوانسته است تابعیت  اداره فدرال مهاجرت و 
 

 پناهجوی جدید  ۴۷۰پناهندگ
هزار تن بوده  بیش از چهار  ۲۰۲۰در سال « نامشخص»را مشخص کند. مجموع پناهجویان با تابعیت 

 .است

 
 مهاجران در آلمان

 سال 
 

نامشخص" درج شده " خارچ  در آلمان ۴۵۳۵، در مجموع کشور مبدای ۲۰۲۰در آمار پناهندگ
 آلمان در اصل

 
   است. به گفته اداره مهاجرت و پناهندگ

ً
کشورهای مبدای اکثر این پناهجویان واقعا

 کرده اند، بدون ر دیگر زند ها مدت زیادی را در یک کشو که آن  نامشخص نیست، اما مشکل در این است
 

گ
  .تابعیت آن کشور را داشته باشند این که

 سوریه،   ها اند که در یکها، به خصوص فلسطین  بیشث  این پناهجویان کردها یا عرب
ً
کشور دیگر، مثال

 کرده اند و در این
 

مورد اسناد معتث  نث   در دست دارند. سخنگوی اداره  بدون داشت   تابعیت آن زندگ
، کشور محل اقامت آن گوید در جرت آلمان یممها  چنت   پناهجویان 

 
 به تقاضای پناهندگ

 
 رسیدگ

ً
 ها، مثال

دسوریه، مورد نظر قرار یم   .گث 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یم هان  که به عنوان مهاجر در سوریهتوان از فلسطین  به عنوان مثال، یم
 

کنند نام برد. آنها هرچند زندگ
 از کلیه حقوق شهیم

ً
 تابعیت این کشور را دریافتمدر سوریه برخوردار باشند، اما  روندیتوانند تقریبا

ً
 عموال

 .کنندنیم

 نث   
ها در مورد خود آن شود که اطالعاتطبقه بندی یم« نامشخص»همچنت   تابعیت آن پناهجویان 

مورد شود و تابعیت کدام کشور دیگر در خوانده یم تابعیت شان از سوی اداره مهاجرت رد یا فاقد اعتبار 
 .شودها نث   مشخص نیمآن

تن  ۴۰۰۰سالنه در حدود  رقم پناهجویان با تابعیت "نامشخص" در آلمان از چندین سال به این طرف
 مانده است، آن

 
 ثابت باق

ً
ان در آلمان در به این طرف تعداد پناهجوی ۲۰۱۷سال  هم در حال که از تقریبا

  .حال کاهش است

ین کشورهای سوریه، افغانستان و عراق   تعداد پناهجویان در آلمان به ترتیب از  در ماه اپریل امسال بیشث 
ندقرار یم« نامشخص»تابعیت  بوده اند و در جایگاه چهارم پناهجویان با    .گث 

 داده اند که  خارچ  در آلمان درخواست ۵۸۱هزار و  ۱۰۲میالدی  ۲۰۲۰در مجموع در سال 
 

اولیه پناهندگ
  .ان متولد شده انددهند که در آلمتشکیل یم ا را کودکان زیر یک سالهتن آن ۵۲۰هزار و  ۲۶

داخله جمهوری اسالیم ایران با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش  مدیرکل اموراتباع و مهاجرین خارچ  وزارت 
بر  حمایت از پناهندگان بت   کشورها و همچنت   کاهش بازگشت داوطلبانه پناهندگان، بار و مسئولیت

 تاکید کرد و از  شت داوطلبانه به عنوان اصل ترین راه حل پایانحمایت جدی و عمل بر بازگ
 

پناهندگ
طرح بازگشت پناهندگان و ادغام مجدد پایدار  دولت افغانستان برای عدم عدم توفیق در اجرای مطلوب

های جهان  و تقویت برنامه اسکان مجدد پناهندگان در  بر افزایش کمک آنان انتقاد کرد. دکث  محمودی
  .ثالث تأکید نمود ایکشوره

خارچ  وزارت داخله جمهوری اسالیم ایران روز  دکث  مهدی محمودی، مدیرکل اموراتباع و مهاجرین
ی عال سازمان ملل متحد با مدیر منطقه جوزا/ خرداد( در نشست 2شنبه)یک ای آسیا و اقیانوسیه کمیشث 

 .پناهندگان در تهران سخن گفت در امور 

یوی با قدردان  از مساعدت های پناهندگان در عال سازمان ملل در حمایت از برنامه های این کمیشث 
ی در تشکر از همکاری جمهوری اسالیم ایران و   این کمیشث 

 
تهران،   های بسیار خوب و نزدیک دفث  نمایندگ

عل رغم حمایت اندک جامعه  آواره گفت: جمهوری اسالیم ایران بیش از چهار دهه از میلیون ها پناهنده و 
الملل و فراتر از کنوانسیون پذیران  بالترین سطح استانداردهای بت    بت   الملل از پناهندگان و آوارگان در 

دوستانه و تعهدات بت   الملل پایبندی کامل داشته است نموده و   .به اصول بس 

ین اهداکنندگان مایل به پناهندگان  ایران، ییک از بزرگتر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

تحمیل و اعمال تحریم های ظالمانه، بدون هیچ تغیث  و  ث  محمودی افزود: این خدمات با وجود جنگدک
جمهوری اسالیم  ایرانیان انجام و عمدتا از منابع مل و داخل تأمت   شده است. در واقع تبعیض  همانند 

ین اهداکنندگان مال به پناهندگان  .بوده است ایران خود ییک از بزرگث 

 د بر بازگشت داوطلبانه پناهندگان به کشور خودتأکی

 

داخله ایران با انتقاد از متوازن نبودن پذیرش بار و مسئولیت  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ  وزارت
بان   حمایت از   مث  

 ۸۵پناهندگان بت   کشورها که در مقطع کنون 
ً
از طریق برچ  از   درصد از پناهندگان رصفا

پذیرد، بر حمایت جدی و عمل بر  سعه همانند جمهوری اسالیم ایران انجام یمکشورهای در حال تو 
 و هدف عمده پیمان جهان   بازگشت داوطلبانه پناهندگان به عنوان اصل

 
ترین راه حل پایان پناهندگ

 .پناهندگان تاکید کرد

پناهنده به کشور  ۵۲۷و در دو ماهه نخست امسال تنها  ۱۳۹۹پناهنده در سال  ۹۴۷وی خاطرنشان کرد: 
 .اندخود برگشته

 نتوجیه به طرح بازگشت پناهندگاانتقاد از دولت افغانستان به دلیل ب  

، معیشن  و اشتغال در داخل  دکث  محمودی با اشاره به ضعف زیرساخت های ، بهداشن  و درمان  آموزیس 
ایط مناسب در  افغانستان و عدم حمایت  این کشور و در نتیجه کاهشجدی مجامع بت   الملل در ایجاد ش 

امکانات لزم به ویژه در حوزه  آمار بازگشت کنندگان، ادامه داد: دولت افغانستان در واگذاری زمت   و سایر 
همت   امر موجب عدم توفیق در اجرای مطلوب طرح  معیشت پناهندگان بازگشن  حمایت جدی ندارد و 

 .ستپایدار آنان شده ا بازگشت پناهندگان و ادغام مجدد 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 تقویت برنامه اسکان مجدد در کشور ثالث

بازگشت پناهندگان به کشورشان؛ تقویت برنامه اسکان مجدد  وی گفت: با توجه به روند کند و آمار اندک
وری و  ی با توجه به اهداف پیمان جهان  پناهندگان از طریق در کشور ثالث رص  رایزن   لزم است تا کمیشث 

دهد. وی اسکان مجدد در کشور  اسکان مجدد از جمهوری اسالیم را افزایشبا کشورهای پذیرنده، سهمیه 
 .ثالث را نث   بسیار اندک خواند

 هزار دانشجو 57آموز و هزار دانش523

ر حال تحصیل بودند که دهزار دانش آموز افغانستان   523، ۹۹-400وی ترصی    ح کرد: در سال تحصیل 
 بودن این اتباع مجاز نبوده و با توجه به دستور رهث  انقالب اسالیم و لزم التعلیم هزار نفر از آنان 203

افغانستان  مشغول تحصیل  هزار دانشجوی ۵۷دانش آموزان ثبت نام شدند. در مقطع آموزش عال هم 
 .هستند

 ل بیمه سالمتهزار مشمو 120

داخله ایران درباره بحث سالمت اتباع گفت: امسال در حوزه  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ  وزارت
چه  هزار افراد مشمول بیمه سالمت برای دریافت ۱۲۰کمک دفث  توانستیم تعداد   بهداشت و سالمت با  دفث 

 .شده اند هزار نفر مشمول بیمه سالمت ۹۲را برنامه ریزی کنیم که سال گذشته هم 

 ونا برای پناهندگان به ایرانواکسن کر  الملیل برای ارسالهای بی   اقدام رسی    ع سازمان

 بر اساس مصوبه ستاد مل مقابله با کرونا مقرر شد سازمان :وی درباره واکسینه شدن اتباع اظهار داشت
تهیه و  های وابسته به سازمان های بت   الملل که مورد تایید ما هستند، نسبت بهسمن های بت   الملل و 

 .اقدام کنند تامت   واکسن کرونا مورد نیاز و مورد تایید وزارت بهداشت هرچه شیعث  

به در کشور وارد از طرف سازمانهای بت   ملل و دفاتر وابسته  دکث  محمودی اضافه کرد: هنوز واکسن کرونا 
 کردند تا نسبت به تهیه آن اقدام نمایند که در مرحله اول قرار شد  نشده، اما اعالم

 
میلیون دوز  ۶آمادگ

 .واکسن وارد این کشور شده و به اتباع تزریق شود

 
 
 کودکان کار افغانستاب

 هستیم، گفت: طبق ایران  کودکان کار اتباع در کنار کودکان کار   که متاسفانه شاهد حضور وی با بیان این
ک با  به  آوری و ن کودکان در سطح شهر جمعهای مرتبط، ایسازمان بهزیسن  و سایر دستگاه طرح مشث 

هستند و اگر این کودکان غث  مجاز  خانواده هایشان تحویل داده یم شوند. همه این کودکان دارای خانواده
درصد کودکان   ۷۰خود به موطن خود برگردند.  خانواده باشند، تکلیفشان مشخص است و باید به همراه

 .خارچ  هستند کار در ایران از اتباع

 کد اختصایص برای همه  / 16طرح آمایش 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وع  مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ  وزارت داخله ایران درباره طرح آمایش شانزدهم که به زودی ش 
شانزدهم  ایشیات دستور داده شد تا ابالغیه آمماه ثور/اردیبهشت امسال به همه ول  شود نث   گفت: از یم

وع شده است تا اتباع با رعایت پروتکل های بهداشن  مدارک خود را به روز  را اجران  کنند که نوبت دیه ش 
 .رسان  کنند

اختصایص داده یم شود و همه دستگاه های ارائه دهنده خدمات  وی افزود: در کارت های آمایش به همه کد 
 دفاتر پیشخوان موظفند در سامانه ثبت مشخصات، حتما برای اتباع کد اختصایص یا  ها و مانند بانک 

ند  .شماره پاسپورت برای دارندگان روادید معتث  در نظر بگث 

یب    بحث سیم کارت و کارت بانیک گت 

 
 
ه و ابالغ  که در بحث سیم کارت و کارت بانیک روی داد، مصوب  دکث  محمودی ادامه داد: با توجه به اتفاق

 .دستگایه کوتایه کرد، باید این نقیصه را برطرف نماید کردیم اگر جان  

 مشکل تاری    خ تولد در تذکره و مدارک هویتر پناهندگان

افغانستان  گفت: متاسفانه بسیاری از اتباع افغانستان با تاری    خ تولد  وی درباره مشکل برگ تذکره اتباع
ک افغانستان  ستند که چندین سال است این موضوع را به دولتدر تذکره و مدارک هوین  خود ه مشث 

 .اعالم کرده ایم تا ساز و کار هوین  شان را به ما بگویند

 ؛ آخرین سال تمدید کارت آمایش بدون تذکره1400سال 

داخله ایران با بیان اینکه صدور کارت آمایش منوط به داشت    مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارچ  وزارت
لحاظ   هوین  است، افزود: فعال مشخصان  که از قبل در ششماری به ما اعالم شده را  تذکره و ثبت برگ

آمایش بعد، بدون برگ تذکره کارت  کردیم و در این دوره هم برای آنان کارت آمایش صادر یم کنیم، اما از 
 .آمایش صادر نخواهد شد

 اتباع خارج  بر ایهزینه
 
  رانهای گزاف تردد غت  قانوب

 به
 
ی از ترددهای  دکث  محمودی گفت: هزینه های گزاق جمهوری اسالیم در مقابله با جمع آوری و جلوگث 

قانون  اتباع مجاز متقایص  عزیمت به کشورهای اروپان  تحمیل شده است.  غث   ۴۱۹ هزار و  ۱۰۱خارچ  غث 
 اند که به ازای هر نفر، هزینهدستگث  شده ۱۳۹۹نفر در سال 

 
به جمهوری اسالیم تحمیل شده  های گزاق

 .است

 هشدار در مورد احتمال موج جدید پناهجوب  

 از احتمال موج جدید پناهجون  و 
 برای جذب پناهجوی جدید در  وی همچنت  

 
نبود ظرفیت لزم و کاق

انه در این خصوص جمهوری اسالیم ایران تاکید  ابراز نگران  و بر لزوم انجام اقدامات احتیایط و پیشگث 
 .مودن
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 و کمک به ایرانتمرکز سازمان ملل بر یافیر  راه حل اتباع 

ی عال سازمان ملل متحد در  از سوی دیگر، "ایندریکا راتواته "، مدیر  منطقه ای آسیا و اقیانوسیه کمیشث 
ی با بیان اینکه جمهوری اسالیم ایران بیش از چهار دهه امور پناهندگان سخاوتمندانه  هم در این نشست خث 

بان اتباع است، گفت: جمهوری اسالیم ایران در ب سازمان ملل متحد همکاری یم کند و تمرکز  حث اتباع با مث  
 .برای اتباع و کمک به ایران است اصل سازمان ملل هم یافت   راه حل

چند  زیادی از اتباع بازگشت داوطلبانه داشته اند، ادامه داد: اما در  سال اخث  تعداد  ۲۰وی با بیان اینکه در 
های انجام وجود تالش ایم و با بانه اتباع به کشور خود بودهاخث  شاهد کاهش چشمگث  بازگشت داوطل سال

کشور، اما ثبات به این کشور بازنگشته و برای   شده در کشور افغانستان برای بازگشت ثبات و امنیت این
 .اتباع امروز همچنان دچار مشکل است همت   در بحث بازگشت داوطلبانه

مور پناهندگان سوری در جمهوری اسالیم ایران گفت: ما در ا راتواته درباره فعالیت سازمان ملل متحد در 
افغانستان به  خایص نداشتیم، تمرکز ما در پشتیبان  از حماین  است که به پناهندگان این قضیه فعالیت

 .ویژه در بعد سالمت در ایران ارائه یم شود

 از ایران بسیار سپاسگزاریم

بان  سخاوتمندانه ایران در این سال ها و با توجه به موقعیت جمهوری اسالیم ایران،   وی با اشاره به مث  
، امن های فراوانعبور و گذار برای پناهندگان افغانستان  است و همت   مسئله چالش گفت: ایران محل ین 

ی عال پناهندگان از ایران به خاطر  اقتصادی و سیایس برای این کشور ایجاد کرده و تاکید یم کنم کمیشث 
بان  سخا  . گزار استبسیار سپاس وتمندانه از اتباع افغانستانمث  

 سال 75واکسیناسیون اتباع باالی 

یمدیر منطقه هندگان با اشاره به عال سازمان ملل متحد در امور پنا ای آسیا و اقیانوسیه کمیشث 
 برابر ویروس کرونا اظهار داشت: واقف هستیم دولت جمهوری اسالیم ایران واکسیناسیون اتباع در 

کمیساریای عال هم از فعالیت  .سال را برای واکسیناسیون در نظر گرفته است ۷۵سخاوتمندانه افراد بالی 
ات حفاظت شخض و  مواد ضدعفون  کننده حمایت و پشتیبان  کرده و  های ایران به ویژه در بحث تجهث  

 .تنگاتنگ دارد زارت بهداشت همکاریبا و 

و څو ورځو گ  د     ۱۲۰ترکن   سمندري ځواکونو تر  په تث 
چارواکو  مهاجر ژغورل  دي چ   د په وینا ن   د یونان 

ل شوي وو   .له خوا له دغه هیواد څخه د ترکن   پر لوړ ش  

ن   سنده مهاجر  ۸۱د ترکن   د مل  دفاع وزارت نن دوشنبه پر خپله ټویث   پاڼه ولیکل چ   مری    چ سمندر گ  ن   
 .ژغورل  دي
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ِژغ
  له مخ 

ورل شوي مهاجر هغه کسان دي چ   د یونان د سمندري ځواکونو له خوا په ناقانونه د شچین 
ل شوي دي  .توګه د ترکن   پر لور ش  

  ځواکونو له دغو مهاجرو شه ناسم چلند کړی او ډوډۍ
او اوبه ن   هم پر دوی بندې   زیاته شوې چ   یونان 

 .دي کړې وې. دغه راز دوی د مهاجرو وسایل هم ضبط کړي

 
 .له ارشیف څخه. کډوال د اژې په سمندر کې

ه شنبه وویل چ   د دغه هیواد     ترکن   د دفاع وزارت تث 
سمندري ځواکونو اژه سمندر گ   د یو بل خث  له مخ 

ه ن   د یونانمهاجر ژغورل  دي چ    ۴۲هغه  ل  وو  په خث   .سمندري ځواکونو د ترکن   پر لوړ ش  

  پاڼه لیکل  چ   ترگ  چارواکو د دغو مهاجرو بوټان، پیس  او د هویت سندونه هم 
یاد وزارت پر خپله ټویث 

 .نیول  دي

  ولیت گ  د ترکن   او یونان پر ګډه پوله ژغو 
  ځواکونو دغه کسان ادرن 

ن   رل  او ځاپه وینا ن   د ترکن   امنین 
 .چارواکو ته ن   سپارل  دي

ه شوې ویډیو گ  یو پناه غوښتونیک وان      مخیک  د اوزون   د ترکن   د دفاع وزارت له خوا خث 
دوی دوه ورچ 

  پولیسو ونیولو... زموږ پتلونونه ن   »زیاته کړې:  کوپرو ولسوالۍ له لرې یونان ته ننوتل  وو. هغه
 یونان 

. وهلو. موږ ت وایستل او و ن      ډوډۍ او اوبه هم را نه کړل 
چ   پولیسو د  نوموړي دا هم ویل  « ه ن   دوه ورچ 

 .دوی پیس  او اسناد او د ځینو مهاجرو پتلونونه هم نیول  دي
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ترگ  ځواکونو تث  کال اژه سمندر گ  
و له مخ  تنه ن   ن    ۱۱۴۹۳مهاجر ژغورل  چ    ۱۲۶۵۵د رسیم  شمث 

 .سنده کسان دي

ته د ترکن   په منظمه توګه  ي.  یونان په دې تورنوي چ   اژه سمندر گ  مهاجر بث  ترکن   ساحل  اوبو پر لور ش  
  چارواکو بیا دغه ادعاوې ناسیم  

 .بول   خو یونان 

  په اړه
ن    ځواکونو له خوا د مهاجرو د ش  

  مرکز اژې سمندر گ  د یونان 
 
ه اپریل میاشت د لېسبوس حقوق د  تث 

ي حقونو محکمه گ  شکایت ثبت
  د بس 

له مارچ  ۲۰۲۰و. دغه شکایت گ  راغل  چ   د  کړی اروپان   ټولن 
  راهیس  اژې سمندر گ  

نه عادي شوې ده د  میاشن   .یونان ځواکونو له خوا د ترکن   پر لور د مهاجرو ش  

و دوو لسو میاشتو گ  له یونانه د سلګونو ک ي حقونو فعالنو په تث  یالنو او د بس    خث 
سانو د راپورونو له مخ 

   ثبت کړې دي
  پېس 

ن   .د ش  

 یک پناهجو توسطدیوان عال اتحادیه اروپا گفته است ک
 

ناروی رد شده باشد و  ه اگر درخواست پناهندگ

 
 

 تقاضای پناهندگ
ً
  او در کشورهای اتحادیه اروپا مجددا

ً
ه بداده باشد، این کشورها باید این تقاضا را مجددا

 .طور کامل برریس کنند

و در ناروی درخواست پناهج یک محکمه آلمان  از دیوان عال اروپا خواسته بود برریس کند که هرگاه یک
 
 

 بدهد، چگونه با دوسیه درخواست مجد اش رد شده باشد و در کشورهای این اتحادیهپناهندگ
 

د پناهندگ
 .او برخورد شود

هرگاه پناهجوی رد  منتس  شد،( ۲۰۲۰یم  ۲۰تصمیم دیوان عال اتحادیه اروپا که روز پنجشنبه ) براساس
 بدهد، این یک  شده در ناروی در کشورهای عضو این اتحادیه درخواست

 
« درخواست تعقین  »پناهندگ

 .از نو برریس گردد نیست بلکه درخواست جدید است و باید 

اتحادیه اروپا نیست، اما در چهارچوب یک توافقنامه   این قضیه به این دلیل پیچیده است که ناروی عضو 
 این اتحادیه سهم دارد که میان اتحادیه اروپا،

 
 .ناروی و آیسلند امضا شده است، در سیستم پناهندگ

 نیم
 

سطح کشورهای عضو هم توان ناروی را محکمه گفته است که با وجود این، در قضایای پناهندگ
 .اتحادیه اروپا قرار داد

 ولشتاین آلمان به دیوان عال اروپا مراجعه کرده و خواستار توضیح در ه-شلسویگ اداری ایالت محکمه
 در رابطه با کشورهای غث  عضو اتحادیه

 
" پناهندگ  .اروپا شده بود مورد "درخواست تعقین 

 به روندی گفته یم« تقاضای تعقین  »
 

ات در د شود که یک پناهجوی رد شده بهپناهندگ لیل دلیل تغیث 
 
 

 بدهدپناهندگ
 

 درخواست پناهندگ
ً
 .اش، متعاقبا

https://www.infomigrants.net/ps/post/31763/%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%93%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/31763/%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%93%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C
https://www.infomigrants.net/ps/post/31763/%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DB%90-%D9%BE%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%B1-%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%88-%D8%B4%DA%93%D9%86%D9%87-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B1-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%8A-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%DA%A9%DB%90-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B4%D9%88%DB%8C
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 دلیل و   در 
 

های جدیدی وجود یافته کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرگاه در درخواست تعقین  پناهندگ
مجاز خوانده شده و رد  گردد. به گفته قضات دیوان عال اتحادیه اروپا، یم نداشته باشد، این درخواست غث 

 .کندصدق نیم ویاین اصل در مورد نار 

 یک خانواده سوریایی در ناروی

  این قضیه به طور خاص در مورد یک پناهجوی ایران  است که
 

اش در ناروی بعد از رد درخواست پناهندگ
 داده بود. ادارات آلمان  اما درخواست او را  ، در آلمان تقاضای۲۰۰۸در سال 

 
 تقاضای تعقین  »پناهندگ

 
 

 .خوانده و رد کرده اند« پناهندگ

 افغانستان یم گویند که جنگ ها و ناامن  ها، بیش از یک هزار خانواده ایمقام ها در ولیت ه
 
ق را  ش 

  .به کمک های فوری نیاز دارند مجبور کرده است تا از مناطق شان فرار کنند. در حال حارص  این خانواده ها 

 افغانستان، باشندگان مناطق
 
ق زاد در ننگرهار،  بر اساس اظهارات مقام های در ولیت های ش  شث 

از مناطق خود مجبور به فرار شده اند. مسئولت    الیشنگ، الینگار و دولت شاه در لغمان، در یک ماه گذشته
که از بخش های مختلف این ولیت هم شماری از ساکنان آن، آواره شده   ولیت کث  هم اعالم کرده اند 

 .باشدن بیشث  یممیان این سه ولیت، رقم آوارگان ولیت لغما اند. در 

"در  مصاحبه با دویچه وله گفت شاکرهللا شاکر،رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان ولیت لغمان در یک
 ۶۰۰هر زمان دیگری بوده است، به طوری که حدود  ماه گذشته این ولیت شاهد جنگ و ناامن  بیش از 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%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%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-57646097
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 خانواده را  ۲۵۰شدند. اما ما تا حال تنها  الیشنگ و الینگار مجبور به فرار  خانواده از مناطق دولت شاه،
 ".ثبت نام کرده ایم

شده توسط تیم های آنها در  وی در ادامه یم گوید که نظرسنخ  ها در مورد خانواده های آواره و بیجا 
جزئیات، حکومت و نهادهای امدادی روند   مناطق مختلف کشور آغاز شده است و پس از نهان  شدن

 .اهند کردکمک رسان  را آغاز خو 

 
 شدگان داخلی در والیات شرق افغانستانبیجا

گندم و آغاز امتحانات مکاتب،   با وجودیکه در منطقه الینگار در ولیت لغمان، به دلیل رسیدن محصولت 
گرفته است، اما در الیشنگ، دولت شاه و برچ  مناطق   روی آتش بس بت   حکومت و طالبان توافق صورت

 .شوند که از مناطق شان فرار کنندبسیاری از خانواده ها در هر روز مجبور یم  دیگر اوضاع متشنج است و 

به دویچه وله گفت که به دلیل  نجیب هللا قیویم، رئیس امور مهاجران و عودت کنندگان در ولیت ننگرهار،
زاد این خانواده از آنها درخواست کمک  ۳۸۰ولیت، تاکنون  وخامت اوضاع امنین  و جنگ در منطقه شث 

 ه او در تالش است تا به این خانواده ها کمک های اضطراری را ادامه افزود ک کرده اند. آقای قیویم در 
 . برساند

روز گذشته  ۲۰در یط  خانواده ۳۰هاجرت کث  به دویچه وله گفته است که بیش از همت   حال، اداره م در 
فت  اند و برچ  از آن ها، کمک های این اداره را دریا به دلیل ناامن  و عوامل دیگر در این ولیت، آواره شده

 .کرده اند

https://www.infomigrants.net/prs/post/31751/%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 تأكید كرده است كه اگر چه در ماه
ً
گذشته هیچ كس در اثر های   حافظ عبدالقیوم، وال نورستان، مجددا

ی ها و ناامن  های احتمال در غرب نورستان ممکن است  جنگ ها در این ولیت بیجا نشده است، اما درگث 
 .آینده مجبور به ترک مناطق شان کند برچ  از خانواده ها را در 

لم مرکز  بیجا شدگان در ولیت لغمان که بسیاری از آن ها، اکنون در دشت های اطراف این ولیت مهث 
 یم کنند، یم گویند که تاکنون هیچ کمیک را 

 
دریافت نکرده اند و با مشکالت زیادی روبرو هستند. لعل  زندگ

 "منطقه الیشنگ و رئیس یک خانواده بیجاشده گفت است که او همه "دار وندار اش آقا، ییک از ساکنان
 .امن رسانده اندرا گذاشته و تنها ش های شان را نجات داده و خود را به جای 

 شان 
 

او در ادامه گفته است که با مشکالت زیادی دست و گریبان است و اگر کمک برای شان نرسد زندگ
 .از این هم مشکل تر خواهد شد

لم که او با پول  اش اکنون در زیر خیمه در  نفر از اعضای خانواده ۱۲لعل آقا یم گوید که  حومه شهر مهث 
 .برند خودش خریداری کرده، زیر آفتاب سوزان بس یم

های آواره گان کمک کند. مقامات  لعل آقا و دیگر آوارگان از حکومت یم خواهند که هرچه زودتر به خانواده
با دویچه وله به مردم اطمینان داده اند که پس از برریس  در ولیات ننگرهار، کث  و لغمان یط مصاحبه

 .امداد رسان  را آغاز یم کنند ادارات مهاجرت، روند 

دا چ    پورې خپل  پول  سل فیصده دیجیتال  کړي. مانا ن    ۲۰۲۵ري چ   تر په پام گ  ل د برتانیا حکومت وان   
 شته. چارواک  زیاتوي یو هدف ن   دا  دغه هیواد ته د ورتګ لپاره د سفر د انالین اجازه لیک ډکولو ته اړتیا 

 .مخه ونیس  « داخلېدو د مجرمو بهرنیانو د »دی چ   برتانیا ته 

  
یتال   چ   د دغه هیواد ټول  پول  دیج  پاتل نن دوشنبه وویل په پام گ  لريد برتانیا د کورنیو چارو وزیرې پرین 

ه ن   ټول هغه کسان چ   له ي اړ دي چ   د  کړي. په خث  ویزې او یا د مهاجرت سند پرته برتانیا ته داخلث  ږ
په  و وزارتکورنیو چار   سیستم په څث  برتانیا ته د سفر لپاره انالین اجازه لیک ډک کړي. د برتانیا د  امریکان   

 .ترلسه کوي میلیونه اجازه لیکونه ۳۰حواله دوی هر کال نږدې 

. چارواک  غواړي د مهاجرت په اړه ټول هغه  ۲۰۲۵ټاکل شوې چ   د دیجیتال  پول  پروژه تر   
پورې عمل  یس 

 .معلومات اپدیټ کړي چ   ناکره دي

  پاتل زیاته کړې اصل  موخه ن   دا ده چ   
  او دا « د وګړو شمث   بهر گ   برتانیا گ  دننه او »پرین 

 چ   معلوم یس 
  دا هم ویل  «. څوک برتانیا ته ننوزي»

برتانیا ته د مجرمو »چ   دغه سیستم به دوی ته اجازه ورکړي چ    هغ 
 .مخنیوی وکړي« داخلېدو بهرنیانو د 

  « نړیوال اعتبار»د برتانیا 
ې الندې راج 

 تر پوښتر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ي د    د برتانیا تر وتلو وروسته ترشه کث  ږ
  سیا دا اقدام چ   له اروپان   ټولن 

ست برتانیا دلومړۍ وزیر د اوسن 
ه مارچ میاشت نوموړې د    سیستم د رېفورم وړاندیز کړی  نښه ده. تث 

  ته د پناه غوښتن 
انو جرگ  برتانیا مس 

 .و

 
 رشیف څخه. انځور: پېکچر االینزله ا

  هغه کسان چ   په ناقانونه توګ
وې رسېدل  او د پناه غوښتنه ن   منل ش ه برتانیا تهد نوموړې د وړاندیز له مخ 

  
سند ورکوي، خو دوی په اټوماټیکه توګه برتانیا گ  د اوسېدو اجازه  چارواکو هغوی ته یو لنډمهاله محافظن 

کېدو په جریان گ    کوي. د آغل  پاتل بل وړاندیز دا و چ   پناه غوښتونیک  د خپلو دوسیو د ارزول  ترلسه نه
  یو درېم هیوا

 .د گ  وساتل یس 

دغه وړاندیز نیوگ  کړې وې. په  د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون د مهاجرو مدافع بنسټونو بیا پر 
ه ن   دا رېفورم به د برتانیا    غړو هیوادونو زیاته ک« اعتبار نړیوال»خث 

ړې وه ته زیان ورسوي. د اروپان   ټولن 
لو پرویس  د اسانولو لپاره له دغهله برتانیا څخه د اخراجېدونکو مهاج چ   دوی هیواد شه هېڅ ډول  رو د ش  

 .تړون نه لسلیکوي

  سیاست به ن   سخت وي، خو نوموړې
  پاتل وان   چ   مهاجرن 

زیاتوي چ   موخه ن   دا ده  که څه هم پرین 
 «.ژوند وژغوري د خلکو »چ   له قاچاق وړونکو شه مبارزه وکړي او 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، که هفته ی، بهزاد محمودی، پناهجوی کرد ایران  گذشته در مقابل ساختمان   به گزارش منابع حقوق بس 

 .ز دوشنبه سوم خرداد جان باختکرده بود، رو   سازمان ملل در مرکز اقلیم کردستان عراق خودسوزی

ی  در ییک از مراکز درمان  اربیل در   به گفته منابع حقوق بس 
 

محمودی به دلیل بالبودن درصد سوختیک
 .گذشته است

 

اض به عدم پاسخگون  به خواسته بهزاد  پناهجویان در اقلیم   هایمحمودی شش روز پیش به نشانه اعث 
ن  .بود گاران خودسوزی کردهکردستان عراق در برابر دوربت   خث 

 
 

 .درصد شد ۹۳پس از این اقدام، محمودی دچار سوختیک

ی "هه سازمان  کرد و  ۲۵نگاو"، بهزاد محمودی را حقوق بس 
 
نقل از محمودی  به ساله و اهل بوکان معرق

 هیچ جوان  به ما نیم ما چهار سال است که اینجا هستیم و هیچ حق  نداریم و »نوشت: 
دهد سازمان ملل نث  

 ».کندهای ما را انکار یمو خواسته

اض خود را به  کاوه اعتنان  مسئولن به ن   کرمانشایه، سخنگوی شبکه حقوق بس  کردستان، در توئین  اعث 
پناهجویان در راه رسیدن به مأوان  برای زیست   از » :وضعیت پناهجویان از جمله بهزاد محمودی نوشت

 ث   شوند. در مقابل لها خفه یمشماری در آبسوزند و ن  ها یمی در آتششمار  .گذرندمیان آب و آتش یم
 !«های خاموشهای روشن و چشم وجداندوربت   
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ځواکونو  چارواکو په د ترگ  
توګه ترکن    هغه مهاجر نیول  دي چ   په ناقانونه ۹۴حواله د دغه هیواد امنین 

  .ته ننوتل  وو. نیول شوي کسان د افغانستان او پاکستان اتباع دي

داغ ولیتونو گ     او تکث 
  ځواکونو ادرن 

  د دغه هیواد امنین 
ي اژانس اناتولیا له مخ  ه سند ن ۲۰د ترکن   خث 

 .لرونیک  پاکستانیان نیول  دي

ن   سنده پاکستانیان پیک   ۱۱ پولیسو د تکرداګ په سلیمان پاشا ولسوالۍ گ  دوه تکس  موټرونه درول  چ   
  ولیت گ  د ش ک پر غاړه نیول  سپاره ول. موټر چلوونیک  هم نیول شوي دي. نهه تنه

نور پاکستانیان ادرن 
 .شوي دي

 
 له ارشیف څخه. انځور: رویټرز

ي تنه نور چ   په ناقانونه توګه ترکن   ته داخل شوي وو عثمانیه ولیت گ  نیول شو  ۷۴اناتولیا زیاته کړې چ   
 .دي

پاکستانیان پیک  سپارل ول. شویس  ۶افغانان او  ۶۸په وینا ن   پولیسو عثمانیه گ  دوه شویسونه ودرول چ   
 .چلوونیک  هم نیول شوي دي

 .خراج اداري لړۍ پیل کړې دهچارواکو د نیول شویو مهاجرو د ا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ختیځ، افغانستان او یو شمث  نورو هیوادونو د کډوالو لپاره
اروپا ته د رسېدو د ترانزیت پر یوه  ترکیه د منځن 

و مهمه لره بدله شوې    ترکیه اوسمهال د شاوخوا  ده. د رسیم  شمث 
میلیونه کډوالو کوربه دی چ    ۴له مخ 

، عراق او افغانستان وګړي دي د دغو کډوالو   .ډېره برخه د سورن  

  مهاجر نیول  دي ۱۱۳د یادولو ده چ   ترگ  چارواکو تث  کال تر 
قانون   .ډېر غث 

 

 

 

 

 

 


