
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 140۱_سال حمل ۶
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 اخبار تن کامل م

 

 

 د وزارت ويب سايت 
 

 
په دې ورکشاپ کې د افغانستان لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کميشنرۍ مشرې يوميکو تاکشيما، د 

دوکتور محمد سعيد، د افغانستان افغانستان لپاره د کډوالۍ نړيوال سازمان مشر اشکر، د اسالمي همکاريو سازمان غړي 
 موسسې مشر ډاکټر باالجي ګډون درلود، نن پای ته ورسېد UN Habitat لپاره

د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزير الحاج خليل الرحمان حقاني، له ټولو موسساتو او په ځانګړي ډول د يونيسار 
بشري مرستو په ويش کې شفافيت رامنځته شي نو اړينه ده، موسسې څخه مننه وکړه او زياته يې کړه، ددې لپاره، چې د 

 چې سروی او توزيع د د مهاجرينو وزارت سره په همغږۍ ترسره شي
 هغه دغه راز ټولو مسولينو ته د پاک نيت، اخالص او ولس سره د ښه چلند سربيره نورې الزمې سپارښتنې وکړې 

 

 ويب سايت وزارت 



 

تن مهاجرافغان طور جبری ازايران به کشور به تاريخ سوم حمل  270آمريت امورمهاجرين واليت نيمروز از برگشت 
 .سال روان خبرداد

 .تن افراد مجرد، طور جبری واردکشور شده اند 200تن و 70خانواده، شامل  16از ميان افراد مذکور
 .معرفی شدند IOMزن راغرض دريافت کمک، به دفتر  12مرد و 10خانواده شامل  6ازآن ميان، منبع عالوه نمود که 

 مهاجرنيوز

مقام های آلمانی يک زن و دختر نوجوانش را پس از يک دهه به ايران پس فرستادند. شوهر اين خانم در آلمان است و در  
 .داند که آيا خاک آلمان را ترک کند يا برای آوردن دوباره خانم و دخترش مبارزه نمايدراهی قرار گرفته است. او نمی دو

کرد. پدر و  ساله، دانش آموز صنف ششم مکتب بود و در شهر بودينگن، در ايالت هسن آلمان زندگی می ۱۳شيرين دختر 
 .يک شهر فرانکفورت داشتندکردند و خانه شخصی در نزدمادر شيرين کار می

مارچ سال روان، شيرين و مادرش را به گونه اجباری به ميدان هوايی انتقال دادند و   ۱۶مقام های آلمانی روز چهارشنبه، 
 .به ايران فرستادند. با رسيدن به ايران، اين دختر نوجوان و مادرش هيچ جای برای بود و باش در تهران ندارند

، اين مادر و دختر نوجوان ناگزير اند که با شرايط تازه خود را سازگار سازند. فريد، پدر شيرين  حاال در وضعيت کنونی
 .قرار بود که در يک پرواز ديگر به ايران فرستاده شود، اما تا هنوز اخراجش صورت نگرفته است

ط هوايی به رقم معدودی از  در روند اخراج، احتمال اين وجود دارد که اعضای خانواده ها از هم جدا شوند زيرا خطو
 .دهندافرادی که بايد اخراج شوند، اجازه ورود به هواپيماها را می

 



 
Photo: Picture-alliance کنند  عکس از آرشيف/ يک ذوج در زيارتگاه امام رضا در شهر مشهد با هم صحبت می 

تيمو شيرينبيرگ، مسئول شورای پناهندگان ايالت هسن پس از گفتگو با فريد به مهاجر نيوز گفت که اين مرد ايرانی با بن  
دهد، او فقط می خواهد دخترش یبست مواجه شده است. شيرينبيرگ گفت: »مهم نيست که حاال چه اتفاقی برايش رخ م

 «.زندگی خوبی داشته باشد و بتواند مشخصا در آلمان بزرگ شود 

داند که اگر بتواند با وجود حکم اخراج خود در آلمان بماند و تالش کند تا همسر و دخترش را نيز در عين زمان، فريد می 
 .انجامدها به طول بیبه اين کشور بياورد، ممکن است که سال 

تواند که بر اساس قانون داند که حتی اگر موفق به کسب اجازه اقامت قانونی در آلمان شود، باز هم او نمیاين را هم می  او
 .حد اقل در دو سال آينده دختر و خانمش را به آلمان بياورد

داوطلبانه ترک کند و به   اگر فريد بخواهد که خانواده خود را دوباره ببيند، بهترين گزينه برای او اين است که آلمان را
 .خانواده اش در ايران بپيوندد

گويند، "ما دو عضو خانواده را اخراج خواهيم  کنند." آنها میها محاسبه میشيرينبرگ افزود "اين همان چيزی است که مقام
 ".کندکرد و عضو سومی هم به آنان را دنبال می

 اخراج بدون دریافت کمک  

هزار نفر در معرض اخراج قرار دارند. پس از اين که در مرحله نهايی، درخواست   ۱۵در ايالت هسن آلمان، بيش از 
 .پناهندگی خانواده شيرين رد گرديد، آنان از چند سال به اين سو در فهرست اخراج از اين کشور، قرار داشتند

بودند، به هيچ وجه نيازی به اخراج آنها برخوردار می ها از کمک و مشاوره حقوقی مناسب شيريرنبرگ افزود "اگر آن 
 ".کندنبود. حکومت ايالتی هسن در حال حاضر کمک مالی يا مشاوره در مورد پناهندگی فراهم نمی



با توجه به اينکه احتماالً هزاران نفر در وضعيت مشابه به خانواده شيرين روبرو اند، شورای پناهندگان ايالت هسن آلمان  
هد که روند اخراج همه پناهجويان رد شده بايد متوقف شود. اين شورا مدعی است که گويا برای چنين افراد،  خوامی

 .فرصت مناسب برای اثبات حق ماندن در آلمان داده نشده است

ان در هزار نفر که پرونده پناهندگی ش ۱۱نزديک به   ۲۰۲۱بر بنياد آمار اداره مهاجرت و پناهندگی فدرال آلمان، در سال  
  .آلمان رد شده است از اين کشور اخراج شده اند

 .در اين گزارش از نام های مستعار استفاده شده است

  

 مهاجر نيوز

 

ماڼۍ په ودانۍ کې د هرکلي يو  ۸پالزمينې بروکسل ښار د هيسل د اوکراين له جګړې څخه تښتيدلي کډوالو لپاره د بلجيم 

ځانګړې مرکز جوړ شوی چې په کې يوازې له اوکرايني کډوالو پرته نورو ته د پناه غوښتنې د ثبت اجازه نه ورکول 

 .کيږي. له کډوالو سره دا ډول دوه ګونې چلند د يو شمير سازمانونو انديښنې راپارولي

ره ورځ د اوکرايني کډوالو هرکلی کوي او د اوکراين له جګړو څخه تښتيدلي خلکو ته د تمديد وړ يو دامهال دغه مرکز ه 

 .کلن اقامت ورکوي چې له مخې يي دوې کوالی شي په بلجيم کې د کارموندنې او نورو حقونو ته السرسۍ و مومي

نو ته د بروکسل په يوه هوټل، د کډوالو په  د هرکلي په دغه مرکز کې د پناه غوښتنې د ثبت وروسته بې سرپناه اوکرانيا 

رسمي شميرې ښيي چې د اوکراين د جګړې له پيل  .اضطراري مرکزونو او يا نورو سيمو کې د سرپناه وړانديز کيږي

 .زرو څخه ډير اوکرايني کډوال په دغه مرکز کې ثبت شوي دي ۸۰۰۰څخه له 

دروازو ترشا د   Petit-Château کو وضعيت بل ډول دی. دخو د بروکسل ښار په جنوبې څنډه کې بيا د پناه غوښتون

کډوالو په يو بل مرکز کې د افغانستان، سوريي،عراق او افريقايي هيوادونو وګړي په ورځو د خپلې پناه غوښتنې د ثبت 

يوازې د   لپاره په کتارونو کې د انتظار شيبې شماري.د بلجيم د کډوالۍ ادارې وياند ستونزه مني او وايي چې دغلته نن



ميرمنو او ماشومانو څخه هرکلی کيږي او نور پناه غوښتونکي منالی نه شو. نوموړی وايي چې د تيرکال د دسمبر په څير  

  .له ستونزو ډک حالت سره مخامخ يو

د کډوالو د هرکلي دغه مرکز چې پخوا جوړ شوی او اوسنيو غوښتو ته سم ځواب نه شي. د خدماتو د وړاندې کولو الزم 

  ۱۰۰۰انات هم نه لري. د بلجيم يوه خبري آژانس راپور ورکوي چې يوازې د روانې مياشتې په يوه اونۍ کې نږدې امک 

پناه غوښتونکي له نوم ليکنې پاتي شول. دا په داسې حال کې ده چې د قوانيو له اړخه ټول پناه غوښتونکي د لنډ مهالې 

 .سرپناه يوشان حق لري

 «ه دي مخامخافغانان له واقعي خطر سره ن»

توپيري چلند په اړه د انديښنې په څرګندولو  د کډوالۍ مالتړ يو شمير سازمانونه د اروپايي او غير اروپايي کډوالو ترمنځ د

 .سره ياده ستونزه مني او وايي چې په ملي او د اروپا په کچه د سياسي پاليسيو پر بنسټ له کډوالو سره چلند توپير لري

اکټرانو د ټولنې مشر ميشل ژنه په دې اړه خواشيني څرګندوي او وايي چې مونږ يوازې د اوکراين له  د بلجيم د نړيوالو ډ 

 .جګړې څخه د تښتيدلو خلکو سره مرسته کوو

افغانستان بيا د مارچ له دويمې راهيسې د بلجيم لخوا په هغو هيوادونو کې نه راځي چې د خلکو ژوند يي د مرګ له ګواښ  

دې امله ښايي د افغانانو د پناه غوښتنه هم رد شي. په بلجيم کې د کډوالو او بې تابعه وګړو  سره مخامخ وي له هم

په دې باور دی چې په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره امنيتي حالت د پام وړ بدلون موندلی او   (CGRA) کميشنري

 .په دغه هيواد کې د واقعي خطر ستونزه نور نشته

 کمزورۍ مديريت 

زره   ۲۰۰اسې حال کې چې د بلجيم د کډوالۍ او پناه غوښتې سيستم له وړاندې له ستونزو سره مخ ده، اټکل کيږي چې په د

 .اوکرايني کډوال به دغه هيواد ته پناه يوسي

هرکلي  د بلجيم د نړيوالو ډاکټرانو ټولنه د اوکراين د بحران په اړه وايي:» په وروستيو مياشتو کې دغه بحران د کډوالو د 

 .«ستونزه ډيره کړې

بلجيم او د د دغه هيواد کډوالۍ او بې تابعته وکړو اداره د کډوالۍ د کمزوري مديريت له امله د بروکسل د محکمې لخوا 

محکوم شوی و. محکمې ويلي و چې دولت خپل نړيوال مکلفيتونه تر پښو الندې کړي او د پناه غوښتونکو د حقونو په  

 .انون خالف عمل کړیمحدوديتونو سره يي د ق

زره ځايونه په پام کې  ۳۰د نړيوالو ډاکټرانو ټولنه وايي چې د اوکرايني کډوالو لپاره په ټول هيواد کې د موقتې سرپناه 

 .نيول شوي

 .ورځو کې جوړه کړي چې د بحث موضوع به يې افغانستان وي 

 ږد امريکا غ



 

د بشري حقونو د څار سازمان وايي، پر افغانستان د طالبانو تر حاکميت وروسته چې فرانسې ته د انتقال شوو افغانانو له  

 .ډلې ګڼ شمېر يې له رواني او روحي ناروغيو څخه ځوريږي

ويلي په داسې حال کې چې کوربه هيوادونو په وري څلورمه( پخپل راپور کې ) ۲۴ياد سازمان د پنجنشبې په ورځ مار چ 
 .دې برخه کې زياتې هڅې کړي دي، خو په خبره يې د رواني او ټولنيز مالتړ له نظره د پام وړ تشې شتون لري

د بشري حقونو څار سازمان يوه مسؤل جوناس بول ويلي:"کوم افغانان چې فرانسې ته انتقال شوي دي له زياتو زيانونو  
 ".ګڼ شمېر يې له خپل رواني حالت څخه کړيږي سره مخ دي او

د بشري حقونو څار سازمان زياته کړې چې د دې سره سره چې فرانسې د افغان کډوالو د وضعيت ښه کېدو برخه کې 
 .ځينې اقدامات تر سره کړي، خو وايي د افغان کډوالو د روغتيايي مالتړ په برخه کې نوره اړتيا ليدل کيږي

  ۲۶۳۰کال اګست پر پنځلس پر افغانستان د طالبانو تر حاکميت وروسته فرانسې د خپلو   ۲۰۲۱اس، د  د دغه راپور په اس
 .کسان له افغانستان څخه و ايستل۳۰۰۰اتباعو په ګډون څه باندې 

په راپور کې راغلي ټول افغانان چې د تخليې په پروسه کې فرانسې انتقال شوي، په هغه هيواد کې سکين شوي او 
 .د کډوالو په عمومي سيستم کې ثبت شوي ديهمدارنګه 

د بشري حقونو څار سازمان زياتوي چې د شپږو افغان کډوالو او روان شناسانو په ګډون يې له ډاکترانو، بشر دوستانه 
کارپوهانو، د غير دولتي سازمانونو له استازو، د رواني ناروغيو درملنې مرکز له کار کوونکو، په فرانسه کې د مېشتو 

 .کسانو سره مرکې کړي دي ۲۸انانو د استازو، ترجمانانو، او فرانسې چارواکو په شمول يې له افغ

يوه افغان کډوال دغه بنسټ ته ويلي، په داسې حال کې چې په فرانسه کې دی، خو فکر او ذهن يې افغانستان کې دی.يوې 
خلکو سره مينه لري،خو له فرانسې څخه نشي  افغان مېرمنې د بشري حقونو څار سازمان ويلي چې له خپل هيواد او خپلو

 .کوالی چې هغوی ته کار وکړي 



دغه مېرمنې زياته کړې په داسې حال کې چې له زياتو رواني او روحي نارغيو سره مخ ده حتا »هيره يې« زياته شوې  
 .ده

وي داوطلبان[ زه دغه  يوې بلې افغان مېرمنې دغه بنسټ ته ويلي:"ما نشوای کوالی چې بيده شم،پر دې اساس ]فرانس
روغتيايي مرکز ] رواني او ټولنيز خدمات[ ته يې معرفي کړم.لومړی مې خبرې نشوای کوالی يوازې مي ژړل.خو يوه 

 " .مياشت وروسته مي بيرته پر شونډو خندا راغله

 .د بشري حقونو څار سازمان ويلي چې د فرانسې دولت د کډوالو رواني ستونزو ته د رسېدو ژمنه کړې ده

زره  ۱۲۰مې د تخليې پروګرام له الرې څه باندې ۳۰کال د اګست له پنځلسمې څخه بيا د يادې مياشتې تر  ۲۰۲۱د تير 
افغانان له خپل هيواد څخه و ايستل شول چې زيات يې د امريکا متحده اياالتو ته انتقال شول.خو ويل کيږي چې اوس مهال 

 .ي کمپو يا هوټلو کې خپل اصلي هدف ته د رسېدو لپاره ورځې شپې تيرويد ايستل شوو کسانو له ډلې زرګونه يې په موقت

 يونيسف پنج ميليون دالر به آوارگان داخلی در يمن اختصاص داده است 

 

مهاجرين جديد در داخل کشور يمن پنج ميليون  صندوق ياری به کودکان ملل متحد ) يونيسف ( ، اعالم کرد برای ياری به 
 دالر اختصاص داده شده است. 

در اطالعيه صادره از سوی يونيسف آمده است: از صندوق مرکزی سازمان ملل متحد برای مقابله با شرايط اضطراری به  
 ميليون دالر با هدف استفاده در يمن اختصاص يافته است. 5يونيسف 



در شهر مارب، استان الجوف و حضر   به اينکه با اين کمک مالی نيازهای فوری آوارگان داخلی در اين اطالعيه با اشاره 
های خدمات بهداشتی، غذايی، آب و  ها که در شش ماه آينده در زمينهموت بر آورد خواهد شد اعالم گرديد: از اين کمک

  مند خواهند شد. دک بهرههزار نفر از جمله شمار زيادی کو 300فاضالب صورت خواهد گرفت ، بيش از 

های  در اين اطالعيه ضمن درج اظهارات فيليپ دومل، نماينده يونيسف در يمن به لزوم کمک فوری به کودکان و خانواده
 های پناهندگان در يمن تحت شرايط سختی قرار دارند، تاکيد گرديد.آنان که در اردوگاه

طرف در يمن کنترل صنعا پايتخت يمن  ، بدين   2014اه سپتامبر سال های مورد حمايت ايران از مشايان ذکر است: حوثی
 و برخی از مناطق ديگر را در دست دارند. 

 طرف مورد حمايت نيروهای ائتالف به رهبری عربستان سعودی قرار دارد. بدين  2015دولت يمن از ماه مارس سال 

، سيصد و هفتاد و هفت نفر  2021تا آخر سال  بر اساس گزارشات سازمان ملل متحد، در نتيجه جنگ داخلی در يمن 
 بطور مستقيم و يا غير مستقيم جان باختند.

علت جنگ داخلی بحران انسانی به ابعاد وحشتناکی رسيده  در يمن که در بين فقيرترين کشورهای جهان قرار دارد، به 
    است. 

ز مهاجرنيو

بلژيک همانند ساير کشورهای اروپايی در همبستگی با پناهندگان اوکراينی ساختاری را ايجاد کرده که برای ثبت 
اند اما در همين حال متاسف های خيريه از اين اقدام استقبال کردهدرخواست پناهندگی آنان اختصاص داده شده است. انجمن 

  .نداهستند که ساير مهاجران چنين امکانی نداشته

ها در کاخ مارچ، به اين سو، يک دفتر ثبت حفاظت موقت آن ۱۴بلژيک در حال بسيج برای آوراگان اوکراينی است و از
ها ومحافل بزرگ است، در اختيار کارمندان  هيسل متمرکز شده است. اين ساختمان بزرگ که معموالً ميزبان نمايشگاه

 .ستآژانس فداسيل و اداره اتباع خارجی، دو نهادی که مسئوليت پذيرش مهاجران را به عهده دارند، قرار گرفته ا

 
  Crédit : Fedasil ..در بروکسل دفتر خاصی برای ثبت نام مهاجران اورکاينی ايجاد شده است



اما در مناطق مرکزی يا جنوبی شهر اوضاع خيلی کمتر منظم است. در مقابل درهای پوتی شتو، تنها مرکز ثبت نام  
اير نقاط جهان همچنان در حال افزايش است.  پناهجويان در بلژيک که توسط فداسيل اداره می شود، صف پناهجويان از س

مانند. بنوا مانسی، اند، به اميد پذيرايی روزها منتظر میدر اين جا مردمی که از افغانستان، سوريه يا شاخ آفريقا گريخته
يه... تا به  های دارای فرزند استقبال می کنيم، اما برای بقگويد: »ما از زنان و خانوادهسخنگوی آژانس مهاجرت بلژيک می

 «.امروز،نمی توانيم همه را بپذيريم. ما به وضعيتی که در دسمبر حاکم بود بازگشته ايم

بردند. ها به سر می ، اين مرکز به شدت مزدحم بود و به دليل کمبود جا، صدها نفر در سرما درجاده۲۰۲۱در پايان سال 
 .های بيشتری را در جنوری افتتاح کردندپناهبرای جلوگيری از اين ازدحام، دولت بلژيک و مقامات محلی سر

اقداماتی که در کوتاه مدت موثراما امروز بسيار ناکافی هستند. طبق گزارش خبرگزاری بلگال، نزديک به يک هزار مرد 
 رسيد.نفر می  ۲۵۰ها به مارچ شمار آن ۱۴مجرد هفته گذشته نتوانستند درخواست خود را ثبت کنند. تنها در روز دوشنبه 

اين در حاليست که قوانين بلژيک اقامت موقت را برای هر مهاجری که مايل به درخواست پناهندگی در اين کشور است،  
 .کندتضمين می

های خيريه اين وضعيت بحرانی، باعث رفتار متفاوتی بين مهاجران اوکراينی و ديگران شده است. ميشل ژنه،  برای انجمن
گويد: »ما از همبستگی ابراز شده در رابطه با مردمی که از جنگ در اوکراين  شتو می بلژيک درپتی -مدير داکتران جهان

کنيم. مهمتر از همه، ما نبايد اين حرکت را دلسرد کنيم. اما از اين بهتر هم اين است که اين  کنند استقبال میفرار می 
 «.ها است تالش دارند، توسعه بدهيمهمبستگی را به مردم ديگری که ماه

دهيم، اما طبق دستورهای دهد: »ما مسيرهای متفاوت ]مهاجران[ را در رقابت قرار نمیوا مانسی به نوبه خود پاسخ میبن
سياسی که در سطح ملی و اروپايی اتخاذ شده است، رفتارها متفاوت است. فداسيل نيز، به ضرر ديگران، تمام منابع خود 

ميشل ژنه هم   «.اما بايد اين را هم پذيرفت که برای همه وجود جا نداردرا برای مهاجران اوکراينی متمرکز نکرده است 
اند«، دشوار  کنند فراموش شدهکند که اين وضعيت برای پناهجويان ديگر در پتی شتو که »احساس میاظهار تاسف می

 .است

کند. به مارچ، بلژيک ديگر کشورشان را منطقه ناامن محسوب نمی ۲اند و از نمونه آن مهاجرانيست که از افغانستان آمده
اند ممکن است رد شوند. دفتر کميساريای عمومی در امور اين ترتيب، مهاجران افغانی که درخواست حمايت فرعی داده 

است که »با به قدرت رسيدن طالبان، شرايط امنيتی به طور قابل توجهی  ، معتقد (CGRS) پناهندگان و افراد بی تابعيت
 «.تغيير کرده است )...( و ديگر هيچگونه خطر واقعی وجود ندارد تا کسی در افغانستان قربانی خشونت کورکورانه گردد

نگ داخلی ويران  ، منطقه تيگره در يک ج۲۰۲۰برای پناهندگان اتيوپی نيز، درک اين موضوع سخت است. از نوامبر 
شده است. اگر چه ارزيابی دقيقی از درگيری در اين منطقه در دسترس نيست، اما به گفته سازمان ملل، جنگ بيش از 

 .نفر را در داخل آواره کرده است ۶۳۰۰۰نفر را به مهاجرت به سودان سوق داده و بيش از   ۵۰۰۰۰

 بلژیک به سوء مدیریت محکوم شد

هزار   ۲۰۰قبل از اينکه جنگ در اوکراين صدها هزار نفر را مجبور به مهاجرت به بلژيک کند )بروکسل انتظار دارد با 
مهاجر اوکراينی روبرو شود( سيستم پناهندگی بلژيک با مشکالت زيادی روبرو بود. برای ميشل ژنه، »اين درگيری تنها 

جنوری، به دليل مديريت ضعيف  ۱۹است«. چنانچه بلژيک و فداسيل در  های اخير را تشديد کرده بحران استقبال در ماه
شان در روند پذيرايی از پناهجويان، توسط دادگاه ابتدايی بروکسل محکوم شدند. بر اساس اين تصميم »دولت تعهدات 

 .«المللی خود را زير پا گذاشته و با محدود کردن حق پناهندگی، غيرقانونی عمل کرده استبين

توان آن را پيش بينی کرد و آمادگی گرفت. دولت  پذيرد که »مديريت موج افراد آسان نيست اما میداکتران جهان می مدير 
محل اسکان   ۳۰۰۰۰کند.« به گفته بنوا مانسی، برای مهاجران اوکراينی، بلژيک منابع آن را دارد و امروز آن را ثابت می

های ورزشی،  اکن، نه تنها در مراکز مخصوص، بلکه در سالون موقت در سراسر کشور شناسايی شده است. اين مس



های فداسيل  های اضطراری نيز در برخی از هتل اند. تختهای شخصی در نظر گرفته شدههای مذهبی يا در خانهساختمان
 .در دسترس هستند

تنها بايد   .« پناهجويان قرار گيردها، »بعدتر در اختيار ساير سخنگوی فداسيل اميدوار است که اين مراکز اقامت اوکراينی
 .چراغ سبز نشان خواهند داد يا خير «ديد آيا مسئوالن به کسانی که به قول ميشل ژنه »شبيه آنها نيستند

 

 

 

 


