
 

 

 
 

Diaspora 
Programme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

امو   نفرانسک  ناروپایی پیر
ای دیاسپورا بر   معلومات محافظت  

 خطر  در معرض های  افغان
  

 2022جون  13 – 12
دام، هال  ندامستر

 
 2021 سال (، هرات، DRC) دنمارکتصویر بردار شورای پناهندگان عارف کرییم، تصویر بردار: 

 



 

 

 2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغاناروپایی  کنفرانسگزارش  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 راجع به  
 

 پروژه مهاجرت مصؤن افغانها 
 
 

پناهندگان  توسط    ها   افغان  مصؤنمهاجرت    ۀپروژ  از  و    شده تطبیق    (MMC)   آسیا   ترکیب  مرکز مهاجرت  و   (DRC)  دنمارکشورای 

ه  جانب خارجه  امور  از اوزارت  اگست  ال   2019  ل اس  نماه جو   لند  استتمویل   2022  سال  ماه  پروژه  گردیده  این  هدف  تحت  . 

  ی تصویر   خویش سفر    بتوانند در مورد ، تا  دارند مهاجرت  که قصد  های  افغان    و آنعده   در مستر مهاجرت افغان های    پوشش قرار دادن

معتت    و  اختیدواقیع  در  خطرات  ار  و  باشند  حقوق  رو پیش  اشته  درسبر  را    یش خو   و  پروژ نمایند ک  ر دبه   سازمان پنج  مذکور    ۀ . 

مذکور  های    سازمانتا    د ده  قرار یمحمایت  مورد  و آلمان    هالند ،  دنمارکهای  خویش در کشور همکاران  را به عنوان  افغان    دیاسپورای

ش بخشند   نکمک به افغاای  های خویش را در راستندوخته  ها و ا  شبکه  بتوانند  تصمیم  اذ  اتخدر حصه  نها را  آتا    ها تقویت و گستر

 . کمک کنند   ئونصمهاجرت م برای

 

 مقیمبا گروه های دیاسپورای افغان    همه جانبههای    مشوره   جملهاز  ،  اطالعاتوری  و جمع آ  اتمورد نیاز از طریق تحقیق  معلومات

سازمان د. ظرفیت ه انبه دست آمددر افغانستان    و عودت کنندگان  بالقوهن راه قرار دارند، مهاجری  در مستر   یبی کهمهاجر آنعده  ،  وپا ار 

دیاسپورا  در    های  نیاز   یافت و شبکه  ارتقا کنند    فعالیت یم  محافظبر   معلوماتارائه  راستای  افغان که  از    گردید ایجاد    های مورد  تا 

امونهدفمند    معلوماتو    پیام ها   تبادل و    اطمینان حاصل شود   انگلییس، فاریس/دری و پشتو های    به زبان  محافظبر های    کمک   پتر

 . فراهم و تقویت گردد  انستانپذیر از افغب مهاجرت برای افراد آسی  محفوظو   مصؤن یک فضایترتیب  بدین
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 فهرست اختصارات 
 

 Civil Society Organization CSO نهاد جامعه مدی  
 Danish Refugee Council DRC دنمارک شورای پناهندگان 

 Diaspora Organization DO دیاسپورا  سازمان
 Mixed Migration Centre MMC ترکیت  مرکز مهاجرت 

 International Organization for Migration IOM یر  الملیل مهاجرتان بسازم
دولت    International Non-governmental  بیر  الملیل مؤسسه غیر

Organization 
INGO 

دولت     Non-governmental Organization NGO مؤسسه غیر
 Social Behaviour Change SBC اجتمایع   سلوک و رفتار تغییر 
 سلوک و رفتار غییر طات تارتبا

 اجتمایع 
Social Behaviour Change Communication SBCC 

 United Nations UN ن ملل متحدسازما
ی عایل ملل متحد در  یشکم ی 

 امور پناهندگان
United Nations High Commissioner for 
Refugees 
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 نشر شده اند، بر میگردد به: ارش که در این گز   کنفرانسافتخار تصاویر  

 ( Babilonya Creativeآیرس هایداو، تصویر بردار )
 



 

 2022جون ماه  I (ADIP) افغان ی  دیاسپورای پروژۀ معلومااروپایی  کنفرانسزارش  گ
 

 
 
 

 مقدمه 
 
 

فت  دهندۀبازتاباین گزارش     از که    بودهخطر"    در معرض  های  برای افغانورا  دیاسپ  محافظبر   معلوماتاروپایی "   کنفرانس  هایپیشر

دامشهر ادر    2022  سال  جونماه    13  ال  12  تاری    خ از در میان  است  عبارت  گزارش  این  . هدف  گردیده استند برگزار  ر هالکشو   مستر

ی نکات ی بحث   گذاشتر ی    مباحثاتو    برانگتر اکبتر امون  تمعلومات محافظدر مورد اهمیت    کنفرانسکنندگان    اشتر  ؤن مصمهاجرت    پتر

  شده به تعداد یاد  کنفرانسدر  .  د باش  یم  معلوماتر ارائه این  د  (DOs)  سازمان های دیاسپورا خطر و نقش    در معرضبرای افغان های  

اک  87 ی   ،سازمان های دیاسپورا کننده از    تن اشتر دولبر بتر کا  هکنند  تمویلدولت های  سازمان ملل متحد،    الملیل،مؤسسات غتر ی و شر

هم  تحقیق بودند مآایر گرد  ترتیب،  .  ده  ی  همتر دیاسپورایبه  های از    افغان  نمایندگان  اروپا،    گوشه  شمول کشور  مختلف    ی هابه 

 . رسانیده بودند بهم حضور   انسفر کناین  در لند ا، آلمان و هدنمارک

 

شکه هدف   کنفرانسنخست  در روز  یافتند  ا فرصت دیاسپور  گاننمایند تن   51 بود، به تعداد   هم رده آموزش   تقویتو  شبکه  آن گستر

اندوخته ها و تجارب خویش را  ت بگذبا یکدیگر  ا  اک ورزند   فظبر محا  معلومات  آموزیسر برنامه  در    ارند و در میان   زمان اس. چهار  اشتر

کای  یاسپورا د به عنوان شر که در اختیار   را   معلومات محافظبر مرتبط به  مواد  شوند    یم  شناخته  ها   افغان  مصؤنمهاجرت    ۀوژ پر   که 

در . این  نمودند قدردایی    آنان  ات ارائه شدهشنهادو پی   فیدبک/ اتیو از نظر   ند نموداعضای دیاسپورا ارائه  یر  شان قرار داشتند، به سا

برای واقع یک فرصت م دیاسپورا    ناسب  ت اعضای  توسط  الزم  مواد    تهیه  پروسهو    معلومات حاصل کنند پروژه  نتایج  ا در مورد  بود 

کای  ا ی دیاسپور سازمان ها  درک نمایند.   درسبر شوند، را به  اخته یمنشپروژه  که به عنوان شر

 

دوم   متقابل  کنفرانس روز  های  تحت همزمان  و جلسات  مباحثات گرویه  ،  پرزنتیشن  پرزنتیشن  .  داد   قرار یمپوشش    را  ی  بر نخستتر

 تطبیق میتودولوژی ت
ی

اطر نشان گردید  در این پرزنتیشن خ.  بود پروژه متمرکز  ( در چهارچوبSBC )اجتمایعرفتار  سلوک و  غیتر  چگونگ

و   های ه  پروس  که انفرادی  خطر  ی    درک  یک  همواره  تصمیم گتر پیچیده  در  از  محیط  هاینایسر  خارج   داخیل    متغتر  عوامل   و و 

افتند دافعه/جاذبه    متعددی یم  ترتیب،  . اتفاق  ی  همتر موجخأل  به  در کهای  هایود  مدمهاجرت    مپاین  لحاظ  ی  از    ابعاد نظر گرفتر

ی تصمیم  یگتر  . و شناسایی گردیدند برریس ( SBC )رفتار اجتمایعسلوک و  غیتر تاز دیدگاه  بشر

 

افغانستان و ترکیه  کشور های  در   یانوسیه( آسیا و اقMMC)  کیب  ر تتوسط مرکز مهاجرت  عات  پرزنتیشن دوم باالی جمع آوری اطال 

ب مهاجرت  متمرکز  مرکز  روند  MMC)  ترکیب  ود.   
ً
عمدتا آوری  (  ابتکا  اطالعاتجمع  از طریق  و    4Miر  را  تحلیل  تحقیق،  انکشاف ، 

انجام یم  ترکیب  مهاجرت    عرصهدر    پالییس اقیانوسیه  و  آسیا  بهتا    ، دهد   در  راجع  ترتیب  افراد    بدین  از  و حمایت  مستر  حقوق  در 

برنامه ریزی  مهاجرت نماید اطالع    ازیس  یسپالی و    به روند  تصامیمرسایی  امون  پتر تحقیقات  یافته های  مها  .  از  آگایه  قبل  ز اجرت، 

سدس قابل آنالین گونهه  ب 4Miشوی نتایج قابل یاد آوریست که .  گردید ارائه  عودت و ادغام مجدد، مهاجرت،  تجاربخطرات،    یم  تر

 . باشد 

 

که تمام محصوالت تولید شده    ه شد،به نمایش گذاشت  ها   افغان  مصؤنت  اجر مه  معلومایر مرتبط به  ویدیویدر پرزنتیشن اختر یک  

کای پروژه را توس  کشید.   یمبه تصویر    ط شر



 

 

امون  گفتمانو  در دو پنل گرویه  پرزنتیش های متذکره   و نقش    افغان  یدیاسپورا  سازمان هایمرتبط به    ؤنمصمهاجرت    معلومات  پتر

به   معلوماتدگاکننارائه    حیثآنها  مورد  و    دنبال گردید   ن  شد    ایندر  دوستانه    خدماتبازیگران  که  صحبت  یم بشر توانند    چگونه 

یس به خدمات را از طریق بهبود   . تقویت بخشند مات معلو دستر

 

اختصاص ،  نموده اند را تولید    افظتحم   معلومایر   واد م  و   التهای همکار که محصو  نهاد   تجارب  نخست برای ارتباط دادنپنل گرویه  

این  .  داده شده بود  نهاد های متذکره  ویهپنل گر در  ی مورد   را در مورد های خویش    رویکرد ،  انتخاب موضوعات و مخاطبتر  
ی

  چگونگ

 شانهای    کمپاینبرای    دفه
ی

و (  SBC )رفتار اجتمایعو  لوک  سغیتر  ت  میتودولوژی قالبدر    تهیه مواد ارتباطات/افهام و تفهیم، چگونگ

آینده    وسدر  برای  شده  میانآموخته  معلومات  مندیهاینیاز دوم    پنل گرویه در  گذاشتند.    در  مورد  در  آگایه  سطح  بردن  و    بلند 

  ی برایک پالتفورم ایجاد یاد شده   پنل گرویهدر  ه قرار دارند، شناسایی گردیدند. در مستر را  کهبی ریمهاجآنعده محافظت برای خدمات 

ی ارائه  ت  ماخدبازیگران    سهمگتر دوستانه و  بر    گفتمانک  در یخدمات    کنندگانبشر با حل در  راه مبتبی  به    مرتبطتوصیه های    پیوند 

 ین و مهاجر  با و خدمات موجود   معلومات تبادله
ی

 . به بحث گرفته شد  ،ارائه خدمات موجود در روند  های  خال به   رسیدگ

 
 

 باالی    راه اندازی گردید،    همزمان  ، چهار جلسهکنفرانسپایان  در  
ً
قابل تطبیق در  مختلف    میتودولوژی های   نو چ موضوعایر  که عمدتا

امون  پتر
 بحران   جریاندر    های متذکره   رویکرد   حققتطبیق و تبرای    موجود های  حلها و راه   مهاجرت و چالش  کمپاین های معلومایر

یهای   ثبات  اوضاعو    بشر /اطالعایر   جود یهای مو نیازمنددوم در مورد    . جلسهداشتند تمرکز  ،  و آشفته  ی   افغانستان  معلومایر   و   در 

موجود  ارتبایط  های  و تدویر گردید   کانال      یرو   ، 
ی

از  چگونگ اطالعات  حمایت  دولبر    مؤسسات  توسط  تبادله  ی غتر بحث    الملیل بتر

ی   باالیکه تمرکز آن  سوم  . جلسه  . صورت گرفت قانویی   و مستر الملیل  حمایت بتر  ی  نه ها، گزیود ب  های 
ی

حمایت،    مرتبط به چگونگ

یس به مستر   دادخوایه برای معلوماتبهبود و  
همکاری  مساییل چون    جلسه اختر .  قرار داد برریس  مورد  و قانویی را    مصؤنهای    و دستر

را  ،  د ناش جهت همکاری در آینده یم ب  توصیه ها مستلزم  که    های  و محدودیت  دیهارج    ،  نهادیبازیگران    های دیاسپور و   سازمانمیان  

 . مورد بحث قرار داد 
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 2022ون ه ج ما I (ADIP) ای افغانای  دیاسپور پروژۀ معلومروپایی ا کنفرانسگزارش  
 
 
 
 

افتتاحیه سخنرانی   
 
 

 

 ( DRC) دنمارک مشارکت جامعه مدنی و برنامه دیاسپورا، شورای پناهندگان بخشمسئول  مینگو هیدوک تیتشی،

 
 
 

تیتیسر خانم   هیدوک  را   ،مینگو  اروپایی     10  اعالمبا    کنفرانس 
ی
برنامهسالگ شورای دیاسپورا     

از   ،د و م ن  حا تتفا  (DRC)  دنمارکهندگان  پنا به فرد دیاسپورا در کحمای   نقش  و  به  بر منحرص  مک 

دوستانه بشر های  ی اخت شنرسمیبه    ،مشارکت  ، دادخوایه،  فعالیت  ت  تر شانو  یاد    وسعه کشور 

ین  مینگو    خانم  د. کر آوری   حاضی به   ارایۀ  ه متذکر   پروژۀ    دف ه  که  تگف  کنفرانس  خطاب 

و  دقیق  محافظبر   ترینمعتت  ترین  افراد   معلومات  نیاز   به  ا  مند بیشتر  در مینگو  خانم  .  تسبوده 

ی مؤثریت    باالیکه    حال یک ساختر ،  ورزید   آن تاکید یم  سپورا در انتشار ش دیاو نق  معلومات  شر

ارائه    نایی توا  نمود کهاشاره   در  متناسبمر   معلوماتدیاسپورا  خطرات مهاجرت   مورد   ر د  تبط و 

، حقوقر که   قانویی ، و خدمایر که است  مواجهبا آن    و پس از ورود حال مسافرت  فرد در  یک  غتر

س  راه  ن در مستر  یبرای محافظت از مهاجر  ایی برخوردار یم، ااند قابل دستر . باشند  ز اهمیت به شی

و اهمیت   است  روی دست گرفته  مذکور   ۀ که پروژ   خالقانههای    رویکرد   سپس موصوف در مورد 

ی  مد تطبیقنظر گرفتر از  آموخته شده  در طر   دروس  ریزیپروژه  م  پروژه   ح  ،  آیندهدر  شابه  های 

کای پروژه به شمار   به  که  سازمان های دیاسپورا ، خانم مینگو از  خاتمهوضاحت داد. در   عنوان شر

 د. نمو  ابراز امتنان و قدردایی محصوالت  ید خاطر تهیه و تول هروند ب یم

 
 

 

 

 

 

 
 

 آسیا  ( MMC) ترکیبی، مرکز مهاجرت منطقویمدیر  تیمبا لیویس،

 
مر  لیویس،  تیمبا  مهاجرت  آقای  ین  MMC)  ترکیب  کز  حاضی به  را  و    کنفرانس(  معرقی گرفت  به 

معتت  در مورد مهاجرت به  ک  که جمع آوری و تحلیل اطالعات و ارائه شواهد و مدار   تاکید ورزید 

کای آن، از ماموریت های عمد  (DRC)  دنمارک  ناهندگانشورای پ د.  رو   یم  شمار این مرکز به    ۀو شر

اسخدیه در برابر نیارمندیهای جوامع به نقش دیاسپورا در راستای پهمچنان آقای تیمبا لیویس  

اقد از  نمود که  قبل  نشان  و خاطر  اشاره کرد  دیگر،  بازیگر  هر  دولبر  متاسفانه  ام  غتر مؤسسات 

ی  دوستانر بازیگران خدسای یل و المل بتر   کاقی درک نیم  ۀ ارزش مشارکت مهاجرین را به انداز ه  مات بشر

فت ها در این عرصه را برای پاسخدیه سازمایی  گذارند،    کنند و به آن ارج نیم اما موصوف پیشر

مچو ه بارزی از ه نمون  کنفرانس  انقالب" تشبیه کرد و خاطر نشان نمود که برگزاری اینبه یک "

این  .  است  ها  دستآورد   اهمیت  بر  لیویس  تیمبا  و    کنفرانسآقای  همکاری  طرق  شناسایی  در 

ن ، اطالعات و اندوخته های موجود برای محافظت از نیازمندااستفاده از ابزار، تخصص/تجارب

ی   د. کید ورزی ا تنتر
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 پرزنتیشن ها        
 

 

 

 خدمات مشورتی عثمان شرکت مشاور مستقل علوم سلوک و رفتار،  عثمان، اسار
 

 

را  عثمان    هاسار   نمخا خویش  ایندیدگاه های  مورد  نمود    در  به    صوفو مکه  بیان  رفتار   و   سلوکتغیتر    کارشناسیک    ثحی چگونه 

 باالیکه    معلومایر کمپاین ها مواد    ی رح ریز ستای طرادر    سازمان های دیاسپورا از   (SBC )اجتمایع
ً
 و دیدگاه   ، رفتار سلوکتغیتر    عمدتا

ی های مخاطب در  (SBC)   اجتمایعرفتار    و   سلوک تر  تغی  در مورد میتودولوژی او  همچنان  .  کند   یم، حمایت  ند یم ورز ید  تاکهدف    مورد   تر

قانویی  غتر مهاجرت  نمود توضیح  عرصه  ارائه  الزم  خو    ات  ایی  را سختی سلوکتعریف    از   ویش  )  و   تغیتر  اجتمایع  اینکه   (SBCرفتار    و 

ای خویش به  در ادامه صحبت ه  ا سار خانم  کرد.    آغاز ،  نمود انسان استفاده    تار رف  االی سلوک و ب  در راستای نفوذ از آن    ه میتوانچگون

ی ها و مداخالت مروج را که  و ستر فتار  ن متغتر های سلوک و ر ه نمود و متعاقب آسلوک و رفتار اشار کولوژیگ  ای  -تمایع  اجمدل   ر اتتر

 از لحاظکه    ورزید تاکید    موصوف.  د، به بحث گرفتشنبا  یمرفتار و بسیج اجتمایع  سلوک و  ، ارتباطات تغیتر  دادخوایه  عبارت از 

تفهیمارتباطات/افه و  پمناسب    طور به  کاربران   است که  مهم  خییل   ام  نیا  وشش تحت  آنها  تا  شوند،  داده  به    د خو ای  مندیهز قرار  را 

وری   ،ه به آنها کنند   کمک  هایی حلراه ایجاد    و   درک نمایند   درسبر  های تکمیل   فعالیت ورد  ن در مه عثمااخانم سار همچنان   . ند یم باشضی

اطالعات در مرکز مهاجرت  آوری  جمع   ند رو حمایت از    مسایل چون، که  نمود ارائه    ات مخترص حیتوض  زمان های دیاسپورا اسشده با  

،  (SBCرفتار اجتمایع )  و   تغیتر سلوکدر مورد    مربیگری و جلسات    آموزیسر برنامه های  ،  ها   نامهرسش ( از طریق تهیه پ MMC)  ترکیب  

ی ر اتتر
،    ظارتو ن  ات/افهام و تفهیمارتباط  ستر و مدارک    شواهد و   در مورد   توصیه های الزمو    ها   پیام  ک در طرح ریزیمشتر کار  و ارزیای 

ی    داد.  وشش قرار یمپ حت ، را تنتایجاندازه گتر

 

 

 بر ،  توضیحات ارائه نماید   مداخالت  طرح ریزی  پروسهآنکه در مورد  قبل از    هاسار خانم  
ی

با    در همکاریو    نمود   قیقت تحاهمی  درنگ

 ه و اوضاع آشفتدر  جمیع  و    انفرادیرفتار    سلوک و   عوامل اثرگذار باالیتا  یل اطالعات پرداخت،تحل  ( بهDOsان های دیاسپورا )زمسا

مورد تصمیم   در  ی  شوند مهاجرت    گتر درک  درسبر  متذکره.  به  بود   ۀدهندنشان    اطالعات  جوامع    آن  و  والدین  ی  منابع کلیداز  که 

ی و   اما نشانه  ند،و ر   معلومات/اطالعات به شمار یم  تواند به    قانویی یمبه مهاجرت غتر   مرتبط  )عار(   برچسب  د که  شتنجود داهایی نتر

قانویی    از اعضای جامعه    چون،  ید نماعنوان یک مانع عمل   ی    آن بود   ۀهمچنان اطالعات نشان دهندنند.  ز  نیم   حرقی مهاجرت غتر که بتر

و    خورد   ناسازگاری قابل مالحظه به چشم یم  د،را دار ارائه آن  قابلیت   ه جامعه مدیی ن و خدمایر کتوسط مهاجریمطالبه شده  خدمات  

 د. آن اقدامات الزم صورت گتر  بهبود   در راستایید با

 

که یم  کنند،    آموزیسر اقشار مورد هدف را به خوی  درک یم  لحاظاز    ( DOsسازمان های دیاسپورا )  نمود کهنشان    خاطر   ا سار خانم  

آن از  پر   توان  هادر  مشابه  وژه  عمل  ی  به  استفاده  ت.  آورد آینده  عرصه  در  است که  الزم  و  غیتر  اما  اجتمایعسلوک  )رفتار   SBC )

پیشنهاد    موصوف.  ، تا کمپاین ها به گونه درست طرح ریزی و تطبیق گردند داشته باشد   ختیار قرار در ا  تجارب/تخصص تخنیگ کاقی 



 

به شمر طکه در تمام سطوح    نمود  بای ارائه خدمات  روند    ول ح ریزی مداخالت،  ادغام دیدگدر مستر راه  از  انداز رفتاری  یا  اه  د  چشم 

د.   حمایت    همه جانبه صورت گتر
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 ( آسیاMMCب  )اجرت ترکی ، مرکز مه 4Mi منطقوی ۀهماهنگ کنند عبدهللا محمدی،
 
 
ین  برای  را    4Miآوری اطالعات    آقای عبدهللا محمدی ابتکار جمع  حاضی

ن معمود ارائه  مشخص،  سیستم  یک  از  عبارت  جها، که  و  برای  یاری  یی 

آوری اطالعات کیّم   ترکیب  یم جمع 
اولیه در مورد جریان های مهاجریر    

 باشد. 

مورد  موصوف   اطالعاتدر  آوری  متذکتکااب  توسط  جمع  در کشور  ر  ره 

ترکیه   و  افغانستان  نمود ر اتوضیحات  های  پروژ   ،ائه  از  مذکور تا  ا  ب  ۀ 

مدارک   و  شواهد  از  مورد استفاده  به  مسایل  در  ها  مرتبط  در ی  افغان 

جمع  ارچوب زمایی  هعبدهللا چد. آقای  حمایت صورت گتر   مستر مهاجرت

ی ارائه نموده و میتودولوژی را  آوری اطالعات   آنرا مخ نتر
ً
نمود.   توضیحترصا

  افغانستان انجام یافته   حدیو چهار نقطه ش در هفت والیت  تحقیقر که  

تحت پوشش قرار داده است.    شونده را  مصاحبه  تن    4200به تعداد  که  

عمدۀ دالیل  محمدی  به    آقای  بهپیوس   را   وطنعودت  ی  و    تر خانواده 

در   توانایی  عدم  و  افغانستان  داخل  در  از دوستان  مخارج  عهدۀ    برآمدن 

 در کشوری که به
ی

  قطه نظر ناز  .  برشمرد آن مهاجرت نموده است،    زندگ

  دریافت که عدم    گزارش داده اند آنها    یتاکت  های پس از عودت،    چالش 

چالش   عنوان  به  مناسب  یکدرجکار  بود  ه  خآنها  و  و    ها   شونته 

دارن  مقروضیت قرار  سوم  و  دوم  جایگاه  دهندگان  د.  در  از    اناثپاسخ 

پس از    درجه یکچالش    ناو به عن  جامعه  در پذیرش  عدم  و    ها   خشونت

اند  نموده  یادآوری  به کشور  دهند   . عودت  از  پاسخ  پس  به  گان  عودت 

به   نداشتکشور  یس  دستر حمایت  و  ا کمک  و ضف  ه  آنها    19ند  درصد 

که توسط مؤسسات   را   ا مواد غذایی داده اند که آنها پول نقد و یگزارش  

خانواده/دوست یا  و  دولبر  گردیغتر فراهم  افغانستان  در  ،  است  هدان 

از کشور  افرادی که  اند.  نموده  اروپ  دریافت  اتحادیه  ا عودت  های عضو 

 د. حرف زده انت مقادیر بلندتر کمک دریاف نموده اند، از 

 
 

 

ا   2000  از ترکیه  ور  ش کدر اطالعایر که   آوری ها    فغانتن  است   دهندۀنشان  ،    گردید جمع   عمدت   آنها   کهآن 
ً
  زمیبی مستر  یق  از طر   ا

 از آن اند که  گزارش ها حایکو    نمایند استفاده یم    نط نقلیه گوناگو و وسای  ها   از مستر   ترکیه کشور  برای رسیدن به  و    وده من مهاجرت  

مستر   در  نقاط  ترین  شوند   شحدیطق  مناراه  خطرناک  یم  حرکت پنداشته  از  قبل  منبع    ،.  عنوان  به  دیاسپورا  عمده  از 

انبه قاچاق  مسافرت  جریاندر  ین  مهاجر ا  ام  به عمل آمده است،کر  تذ   اطالعایر / معلومایر   ه  ار ن در مستر  یو سایر مهاجر   ت 
ی

 زیاد   دلبستگ

با   اطالعایر / ومایر معلهای    خال .  دارند   
ً
آ حقوق    عمدتا اینکه  به خمهاجرین و  دارند،  دمات  نها در کجا  یس  دارندستر نظر د ربط  با در   .



 

یت    داشت تمام نکات یاد شده، مستر راه فرا گرفته  در    توجه به آنچه کهبدون    ش را افرت خویآنها مس   د که ه انزارش دادگرین  مهاجاکت 

 . نموده اند ، آغاز اند 

اک کن  بهراه اندازی گردید و    تیشن ها مباحثاتبه تعقیب پرزن و بدین    نمایند تا پرسش های خود را مطرح    داده شد ت  فرص  ندگاناشتر

مطرح گردید که  های مهاجرت    پالییس   باالینفوذ مجریان  یتبلقاباره  پرسش نخست در  .  ه باشند ترتیب با مجریان تعامل متقابل داشت

لیویس آقای  وسط  ت آن    تیمبا  دابه  توضیحات خویش  ایشان  . ده شد پاسخ  ) که مرکز مهاجگفتند    در  ترکیب   و   اطالعات  (MMCرت 

به عمل یم استفاده  پالییس  ورد  در می  گتر تصمیم روند    رسایی بهو اطالعدادخوایه    ارائه میکنند که از آن به منظور   را   مدارگ/ شواهد 

خاطر نشان    و   داد های دیگر پاسخ    کمپایندر    (SBCار اجتمایع )رفتو  تغیتر سلوک  رویکرد    بیق مورد تط  پرسیسر در به    ا سار خانم  .  ید آ

  ه شده ت ارائمعلومام  ارد و مردندماد وجود غتر دولبر اعتمؤسسات  باالیکه  ریافتیم  زده و مایوس شدیم که د ما زمایی شگفتنمود که 

یت کمپاین ها     ربیط ندارند.  به گفته آنها به آنان چون ، دانند مفید نیم را  در اکت 

 

به  آقای   هایعبدهللا  شده   پرسش  مورد   مطرح  داشت    اتیقتحق  در  اظهار  و  نمود  ارائه  به  پاسخ  یس  دستر لحاظ  از  که 

 مستقیم  ینکه زنانخاطر اب  و   تفاوت وجود دارد ان  معلومات/اطالعات میان تجارب زنان و مرد
ً
یس  به اطالعات    ا بیشتر   آنها   ندارند دستر

یک  خود    به شر
ی

  یتاطالعات، اکت  معلومات/ یس به  دستر در    لحاظ نقش تکنالوژی. از  یم باشند انواده متگ  ا سایر اعضای خو یزندگ

یس به    یان برق بنابر کمبود کریدت، جر اما    ، هوشمند دارند با خود تیلفون    آنها  نت داو دستر کنند، از ستفاده نیمراه از آن ار مستر  نتر

و  ان   ۀعمدمنابع  ایتی  آنها قاچاقت 
 .  یم باشند معلومایر
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اول: مان و گفت پنل گرویه  

ننده گان معلوماتو نقش آنها به عنوان ارائه ک ی افغانمعلومات مهاجرت مصؤن سازمان های دیاسپورا  
  

 

  :  یمجر 
 خدمات مشوریر عثمانمشاور مستقل علوم سلوک و رفتار،  عثمان، ا سار 

 
 

کت کنندگان   : پنل گرویهشر
 

،پا ځل  •  کیهانرئیس بنیاد   میر
 ( Mrastah e.V. Hilferuf Für Afghanistanبرای افغانستان ))مرسته( دادرسایی نیاد امرئیس ب مزمل امان، •
،زهره یسنا ف •  دانان افغانستان در کشور دنمارک جمن حقوقرئیس ان یض 
• ،  ( Abad e.Vرئیس بنیاد آباد ) داکی  آصف حسیت 

 

 

کای  ع  بهورا که  زمان دیاسپبا چهار سا  اول  پنل گرویهدر   برای  معلومات محافظت  تولید    راستایدر     شوند و ته یمشناخپروژه  نوان شر

 صورت گرفت.  همه جانبه مان گفت  ،اند  نموده کار خطر   در معرضهای  نافغا

 
کای پروژه مهاجرت مصؤن افغان گانهپنجن های مواد معلومای  کمپاین سازما  : ها   شر

 

 (: Abad e.Vبنیاد آباد )

ر تاه دویدیو های کو  پهلویات محافظت، در های تصویری در مورد مهاجرت مصؤن و خطر توضییح و مصاحبه  ویدیو های انیمیشن

 مورد آموزش زبان مهاجرت مصؤن به زبان های فاریس/دری و پشتو. 

(، ایمیل آدرس:  berlin.de-dawww.ab) یوتیوب: آباد، ویب سایت (، صفحهAbad.berlin@فیس بوک: ) صفحه

(derlin.be-admin@abad .) 

 

 انجمن حقوقدانان افغانستان در کشور دنمارک: 

مورد    ویدیو  درخواستحقوقر    معلومات عمویمدر  های  به طرزالعمل   پناهن  راجع 
ی

فاریس  دگ های  زبان  به  اروپا  و / در  پشتو  و  دری 

 . انگلییس سیزیرنو 

یوتیوب:  ه ، صفح(immigration_window) اینستاگرام: (، صفحه Immigration Windowصفحه فیس بوک: )

(Immigration Window) .  ( :صفحه تیک تاکimmigrationwindow0  :ایمیل آدرس ،)

(omimmigrationwindow@gmail.c .) 

  

 بنیاد کیهان: 

ی اویدیو های انیمیشن در مورد معلوما  و حفظ الصحه حامل ز ت مهاجرت مصؤن راجع به جلوگتر
ی
/تحیضگ

ی
زنان به زبان   قاعدگ

 فاریس/دری با زیرنویس انگلییس. 

(، صفحه یوتیوب:  KEIHAN Foundationن: )ا  (، صفحه لینکد KEIHAN Foundationصفحه فیس بوک: )

(HANStichingKEI( :ویب سایت ،)www.keihan.org :ایمیل آدرس ،)(info@keihan.org) 

 

 (: Mrastah e.V. Hilferuf Für Afghanistanبنیاد امدادرسای  )مرسته( برای افغانستان )

 

http://www.abad-berlin.de/
mailto:admin@abad-berlin.de
mailto:immigrationwindow%40gmail.com?subject=
http://www.keihan.org/
mailto:info@keihan.org


 

(، startupistan.org: )چت باتدری، پشتو و انگلییس. لینک / فاریسهای به زبان   مصؤنجرت در مورد مهامتقابل چت بات آنالین  

 (. mrastah.ev@gmail.com(، ایمیل آدرس: )www.mrastah.de(، ویب سایت: )Mrastah e.Vبوک: )ه فیس صفح

 

 همکاران اناث: 

 د در مور تصویری انیمیشن ویدیویی و وبینار 
ی

ی چگونگ  دری. / فاریس ، به زبانآلمانکشور   در اده نو خامجدد و ادغام  پیوستر

(، ویب سایت:  Female Fellows e.V(، صفحه یوتیوب: )Female Fellows)فیس بوک: صفحه 

(fellows.comwww.female( :ایمیل آدرس ،)s.comfellowinfo@female .) 

 
 

http://www.mrastah.de/
mailto:mrastah.ev@gmail.com
http://www.femalefellows.com/
mailto:info@femalefellows.com
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با  مذکور  های  گفتمان  )  دیدگاه  دیاسپورا  های  مورد DOsسازمان  در  مخا  (  مورد هدفبطانتخاب  ی  موضوع  تر ها   اتو  آغاز    کمپاین 

آنها در جریان این  که  و چالش های(  SBCرفتار اجتمایع )  و   تغیتر سلوک  لوژیمیتودو ز  اده ااستف  ب خویش را در مورد ار تج. آنها گردید 

اک کنند  اشتر با  اند  آن روبرو شده  به  )پروسه  دیاسپورا  تمام سازمان های  میان گذاشتند.  را  موضوع    آنکه یک  ز اقبل  (  DOsگان در 

بان نمایند و مداخالت خویش را  انکشا  ر تخاب  نیازمندیها  اند تحقیقف دهند،  مبنای  انجام داده  اک کنندگان در  .  ات الزم  سپس اشتر

اک    و خاطر نشان گردید که نظریات ارائه شده توسط   ند مباحثه همه جانبه نمود  ارتباطات/افهام و تفهیمو مواد  محصوالت  مورد   اشتر

های  موفقیت  شناسایی  در  ارند و  از دبهبود نی  ایر که به تای شناسایی ساحآنها را در راس  های دیاسپورا، در حقیقت  سازمان   به  انگد کنن

 .  یم رسانند شان یاری 

 

تن کت کننده گان  از    یک  باید  ارائه ش  معلوماتتاکید ورزید که    پنل گرویهشر ی ده  مخاطبتر و  ایط  بر شر هدف  مختلف مورد    مبتبی 

و جرت  مها  برای های مختلف از قواعد و طرزالعمل های مختلف    را کشور یز د،  باشن کت کننده گان.  کنند   ی یمپتر توافق    پنل گرویه   شر

ایط باشد  ی ندر این میان معلومایر   اما ، نمودند که ارائه معلومات مورد نظر باید مبتبی بر شر گان برای همکه میتواند د  خور   به چشم یم تر

ی اندازه ارکت با  که مش   به این باور بودند دیاسپورا  ی  ها  سازمان. برجی از اعضای  عزیمت، مانند تهیه اسناد قبل از  د شابمفید    به عتر

دولبر و یا نهاد   یملل متحد مانند    سازمان  هایمؤسسات غتر در نظر داشت  با  (  UNHCRمتحد در امور پناهندگان )عال ملل    کمیشتی

آنها  افغان باالی  ع  امو جهمکار به این باور بودند که  ، اما سازمان های  مند باشد سود تواند    مربوطه یم  عرصهتخصص آنها در  تجارب/ 

د استفاده  از این فرصت  باید  و  دارند  اعتماد بیشتر    ی دیگر نهاد ها  نسبت به کت کنندگان  ،  حقیقت. در  همه جانبه صورت گتر پنل  شر

ین  و    گرویه    ، ند منیاز   افراد و قابل اعتماد به  معلومات معتت   ا در ارائه  سپور سازمان های دیاو توانایی  نقش کلیدی  در مورد    جلسهحاضی

 توافق داشتند.  آنباالی تاکید ورزیدند و در مجموع  

 

ین  ن مذکور با پرسش مطرح شده ماگفت ه ک جلسه در مورد درک    از جانب یک تن حاضی ی ( در DOsسازمان های دیاسپورا )  لیدیانگتر

ی ان در جلسه دریافت گردید که  به پایان رسید.  کور  ذ م  پروژۀ  مشارکت با    همکاری و   پیوند با  در  (  DOsزمان های دیاسپورا )اسه کلیدی  گتر

وردار باشند، تا آنها  رخب  یشو هموطنان خو   متبوعاز کشور  قابلیت حمایت  آنها باید از  مشارکت با پروژه این بود که  همکاری و    پیوند با 

ی  در راستای بتوانند   بهتر برای خود  یک  داشتر
ی

 . کنند تالش  نواده شان و خا زندگ
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دوم: و گفتمان  پنل گرویه  

دوستانه چگونه یم یس به خدمات را از طریق بهبود معلومات تقویت بخشند؟  بازیگران خدمات بشر توانند دسی   
     

  :  مجری
 ( DRCدگان دنمارک )یاسپورا، شورای پناهنبرنامه د پروژه،  هماهنگ کنندۀ ،ویتندوکاما بیاتریس

 
 

کت  : پنل گرویه کنندگان  شر
 

یک، نهاد ) ،کریستیر  وان دن برنک • ر اتتر
 (Seefarمشاور ارتباطات ستر

یویک • ر حفاظت بتکار ( در حوزه اروپا "اDRCشورای پناهندگان دنمارک )پروژه،   هماهنگ کنندۀ منطقوی ،سیلینا کوزاکیر
 ( PRAB) مرز ها" از حقوق در 

پروژه، اطفال در حال   کارمند ( ایتالیا،  UNIRE) شدگان  اتحادیه میل پناهندگان و تبعید ئیس و ر بنیانگذار  ،سید حسنیر   •
 مهاجرت 

کت )رئیس  ،پال کلیویت •  ( SP Knowledgeشر

 

نهاد  رویه گپنل  آغازگر   بهدوم  امون  یقی قیقات کهای تحیافته  ، که در آن  بود (  Seefar)  ی موسوم  به  خط  پتر یس  رات و موانع دستر

ی که ست  مذکور حایک از آن. تحقیق گرفته شد   رقی عمبه خدمات   و  مشکالتدرک سطح . وجود دارد و ارائه خدمات ناسازگاری  تقاضا  بتر

ی خییل ها پن  یاجر خدمات، بلکه در میان خود مه  کنندگان، نه تنها در میان ارائه  ینهای مهاجر مندییاز ن ن و پناهندگان یجر . مهاستا  ایتر

هنگام   یم ه  خواهند  مرز  از  به  عبور  باشند ا  داشته  یس  دستر اضطراری  مناطق    طوریست  فعیلروال  ،  اما .  خدمات  در  خدمات  که 

س  قابل    شحدی س    قابلمراکز ترانزیبر  در    لو  نبودهدستر و  و پالییس ها  مرزها    در نظایم    باشند، که دلیل عمده آنرا تحرکات  یمدستر

بان  ز جانبا که  یر اقداما ی راجع به  سخ دهندگان ، سطح دانش پاآن بر  افزون. کیل یم دهد ش ت شوند  روی دست گرفته یمدولت های متر

 
ی

ی    به گونه چشمگتر   یانیا پناهجو   گان و پناهند   حیثبه    شانخدمات و حقوق    ارائه  چگونگ انداخته  اگر نگایه به گذشته  .  باشد   یمپایتر

ها قبل  اگر آن ند که  ه ا ، گزارش دادر داشته اند در حالت شدرگیم قرایا برای مدت طوالیی    اند و   ده و ملت ن مواصوپا به ار افرادی که  ،  شود 

ی که همچو معلومات    بهاز عزیمت   یقتر به  داشتند  یس یم  آن س  دستر یت    آغاز مسافرتدر  این در حالیست که  .  بردند   ود یماز  اکت 

یسبه دمهاجرین به این نیم اندیشند که ممکن   ان برای آنان وعدداشته باشند، زیرا قاچنیاز  ت  خدما   بهستر فر  دهند که یک س  ه یماقت 

 د داشت.  مصؤن خواهنشی    ع و 

 

یا به  مهاجر آنعده  برای  خدمات موجود  در مورد  و گفتمان،    پنل گرویهدر ادامه   های مقصد   کشور یبی که در مستر راه قرار دارند و 

  . ابتکار یاد شده گردید آغاز  (  PRAB)  حفاظت از حقوق در مرزها   در مورد ابتکار   پرزنتیشن  ا یککه ب  مات تبادله گردید رسیده اند، معلو 

های   رعایت حقوق بشر در مرز   عمده آن باالیتمرکز    و   بودهحقوقر    و ارائه کننده مساعدت های کننده    حمایتهای  نهاد    متشکل از 

و   یا لیتوان  لند،و پ، مقدونیه شمال، یونان، یا ، ضببوسنیا و هرزیگوینیا  ،گرین ها، ایتالی کشور های  منجمله، خارج  و داخیل اتحادیه اروپا 

 نموده است:   مسائل ( به  PRAB)  حفاظت از حقوق در مرزها   ابتکار و سال گذشته،  د  یط .  باشد   یم  بالروس 
ی

  تطبیق   (1  ذیل رسیده گ

راندنگزینه  سیستماتیک   ی  عقب  نام متوقف ساختر زیر  قانویی مهاجرت های  ،  اتحادیه   یت حقوق بشر در مرز م رعا ( عد2  . غتر های 

عدم  3  . اروپا  کا   کشور  بدیهحسا(  اروپا. شر اتحادیه  مرز   ابتکار ی  های عضو  در  حقوق  از  مناطق  (  PRAB)  ها   حفاظت   شحدیدر 

ه که در واقع با عوا،  طب    ، کمک های اولیه یی غذامواد  )آب،    مانند   را   و کمک های فوری  داشته ر  حضو  امیل  معلومات و غتر یط  چون شر

یس و ظرفیتعملیایر   دارند  ، دستر
ی

کنند و رویداد های عقب  ارائه یم  ارند،  قرار دها    مرز حالت شدرگیم در  ر  ی که دافراد  برای(  بستگ



 

دست  اقدام قانویی  به    ی مذکور نهاد هابخواهد علیه  قربایی  یک    نشان داده اند که در صورتیکهشواهد  .  کنند   یمراندن را ثبت/ریکارد  

کند ز ب  از    (PRAB)  ا ه  حفاظت از حقوق در مرز   وایه، ابتکار دخدا  عرصه. در  کنند آوری  را جمع   الزم  توانند جزئیات  ا یم، شر
ی

به نمایندگ

کای شبکه  دست اندرکاران ذیربط/پالییس    بتواند برای، تا  کند   استفاده یمدر مرز  شده    آوری  جمع  العاتشات و معلومات/اطاز گزار   شر

ن ترتیب در تغیتر نماید و بدیرسایی  اطالع( مراجع دیگر رلمان اتحادیه اروپا و )کمیسیون اروپا، پا به سطح اروپا  یل و یا مسازان در سطح 

 . کند ایفا  خود را پالییس ها و عملکرد ها نقش  

 

صل یم کند،  هم و   ا ب  اروپایی کشور    26سازمان مردیم را در    31از    تر که بیش   "اروپا  مفقود شده  اطفال"با پرزنتیشن نهاد    پنل گرویه این  

  نهاد مذکور  ادامه یافت.  
ً
ا  پایی ب کشور ارو   10اپلیکیشن را در    یک  نهاد یاد شدهکند.    مبارزه یم  اطفالو قاچاق    بهره برداری   علیهعمدتا

 یم از کجا    ها آنوجود و اینکه  و جوانان در مورد خدمات م  اطفالبه    تهیه نموده است، که هدف آن آگایه دیهپنج زبان    استفاده از 

آنها  نان  همچ.  ه استریزی گردید  انان طرحو نوجو   در مشوره با اطفالاین اپلیکیشن  .  باشد   به دست آرند، یم  متذکره را خدمات  توانند  

ی حمایت همه جانبه نموده اند.  میان همتایان و شبکه های خو شده    کیشن یاد پخش اپلیاز     را   پنل گرویه  موضوع بحث دیگر یش نتر

ور  ر دن یاست که مهاجر  خدمایر  از  نویع در واقع که   معلومایر های  کمپاینی  ریز  طرح جهتکه   داد  تشکیل یمشواهد  ده از استفا تضی

کت ).  د،نیم ده  تحت پوشش قرار را    هرا  مستر   استفاده از آزمایش پیادر مورد چگ  را   ( تجارب خود SP Knowledgeشر
ی

ها که به    م ونگ

ین در میان  ا  اتارتباط  پالنگذاری  به روند   اطالع رسایی   منظور  خاطر نشان نمود که  و  شت  گذاز آن استفاده به عمل آمده بود، با حاضی

نزدیک شده است  پروژه  در حال حاضی که پایان خود  ارزیای   آنها  ،  به  شناسایی   ند. دار قرار    پیام ها   ها/نتایج درازمدت  پیامد در حال 

ی مو مخاطب با    بود، که آنها به آن روبرو شده اند که به نحوی  ۀهای عمد  چالشه از  دقیق در این زمینتمرکز    و ها    رد هدف کمپاینتر

میتودو  ی  اپلیکشتر از  استفاده   
ی

)و  تغیتر سلوک    لوژی چگونگ اجتمایع   بس   (SBCرفتار 
ی

دارد تگ آن.    مورد  در  دیگری که  بحث    موضوع 

ی صورت گرفت این بود که نهاد های ب  ند کهنظر یم ا را مدمپاین هابعاد کت  به ندر   متحد   زمان ملل و یا نهاد های ساالملیل  تر   در واقع   گتر

 دارد   اعتماد مسئله  به  
ی

یس داشته باتوانند ب  یم  آنها   دانند که  ، زیرا مردم نیم بستگ  ه خدمات دستر
ً
 پیام تاکید صورت گرفت که    شند، بنا

ایی برخورد به نشر یم ماد عتا قابلبازیگران منسجم که از جانب های   . اند ار رسند، از اهمیت به شی

 

کت کنندگان  یت  اکت   نتیجه رسیدن  پنل گرویهشر این  اخراج    بنابر و مردم    بوده   مهمد یک مسئله  اعتماد که  به  از  اجباری  هرایس که 

این    برای ،  دارند  نام نیم کنند و  ایجاد  دریافت خدمات ثبت  اراامر سبب  این    کنندگانئه  موانع برای  اثر  خدمات یم شود.  از  معضله 

 وخیم یم گردد   بیشتر   ، کمک  مطالبهعتماد به  دم او ع   جدید مای روایی و اتر 
ً
راه قرار  مستر    یبی که در در حمایت از مهاجر ، دیاسپورا  . بنا

 برخوردار اند.    حقیقر ارب از تج بوده و ایفا یم کند، زیرا آنها منابع قابل اعتماد ای مالحظه دارند، نقش قابل 

 

ی مخاطب کت کنندگان   با  تر  اع چگونبا موضو   ند پیو در    پنل گرویهشر
ی

برای ایجاد  ارک  اهندگان دنمنو اینکه شورای پ  ،مؤثر سازی    عتماد گ

ی استفااعتماد   یت قاطع  . ند نمود   مباحثهد،  ده یم کناز چه چتر کت کنندگان  اکت   از عوامل اعتماد یگ   که  بودند باور    به این  پنل گرویه  شر

دولبر  پخش معلومات بوده و مؤسسات غرای  مهم ب ی تر اعتماد در جوامع    بلند   سطحاز  های مبتبی بر جامعه که    اد نهباید با    الملیلبتر

 . کنند   کار بیشتر  برخوردار اند،  
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 همزمان  جلسات 
 



 

 2022ماه جون  I (ADIP) غانپروژۀ معلومای  دیاسپورای افاروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 

اول:  جلسه  

این های معلومای  در مورد مهاجرت  در کمپ هدک و رفتار اجتمایع مورد استفامیتودولوژی و ابزار تغییر سلو   
  
 
 

  :  مجری
 خدمات مشوریر عثمانمشاور مستقل علوم سلوک و رفتار،  ،ه عثماناسار 

 
 : اعضای هیئت

 

ی عال مداستان و  شتیم، بیان ،والالکساندرا مک دا •  ( UNHCRلل متحد در امور پناهندگان )اقیع، کمیشتی
، مرکز تحقیقاتمعلومایر پناهده خطوط هماهنگ کنن  ،داکی  جمیله شانس •  (WODC)و مستندسازی علیم  جویی
ن •  ( MZES)  مانهیم برای تحقیقات اجتمایع اروپا پژوهشگر فوق دکتورا، مرکز  ،داکی  ساندرا مارگینسی 
ابتکار کامپاس )آگایه  مشاور    ،سلیندیس هیگ • ارتباطات،  ی COMPASS initiativeدیه و  بتر   اللمیل مهاجرت (، سازمان 

(IOM ) 

  

( در کمپاین های معلومایر در SBC )رفتار اجتمایعسلوک و  غیتر  میتودولوژی ت  استفاده از قبیل در مورد   تحثامبا  با  همزمان  این جلسه  

   ،مهاجرتمورد  
ی

بهباکیفیت    ومایر های معل  اینکمپی  ریز   حطر   چگونگ  
ی

اطالعایر  مندینیاز   از طریق رسیدگ   های   ه و شناسایی گرو های 

و ساحات    اعضای هیئتبا معرقی    مباحثهارتباط مناسب داشت.  و بعد از مهاجرت،    جریان مهاجرت، در  مهاجرتاز    هدف قبلد  ور م

ی    ،  کارکنان،  که اشخاص اکادمیکین جلسه  ا   ر د.  گردید از  مهاجرت آغ  کاری ایشان در پیوند با کمپاین های معلومایر در مورد  و  محققتر

اشاره شد و    شواهد زمایی جالب شد که به کمبود  ث . بحداغ صورت گرفت  حث هایبودند بجمع شده دور هم   های دیاسپورا ن  ماساز 

نشان گردید   و  غیتر  ترویکرد  از  که  خاطر  اجتمایعسلوک  )رفتار   SBC  )منا به گونه  ها  و  استفاده  سب  در کمپاین  د  نمیگتر صورت 

منظور   دقیق   ارزیای  هیچگونه   درازمدت کیپمطالعه    به  های امدها/نتایج  نیم شود نبر  س  مپاین  اندازی  مورد    ها   کمپاین  از   برجی .  راه 

ند، اما    ارزیای  قرار یم صورت    وایهدادخ ح  باید در تمام سطو که  پیشنهاد نمودند  اعضای هیئت  .  اند   مبهمآن  نتایج  گفته یم شود که گتر

د تا گ د، تا  ونش  یراه انداز های خارج     ارزیای    تا   است   الزم شود و    عمیل  ت دقیقبه صور (  SBC )رفتار اجتمایعسلوک و  غیتر  ترویکرد    تر

فعا درازمدت  پیامدها/نتایج  مورد  ها  لدر  معتت   یت  باششواهد  داشته  قرار  اختیار  روشند در  از  یگ  آن  های که  .  عنوان    به  از 

همیشه   قی تصادزینه  ه از گاستفاد، اما  باشد   یم(RCT)   شدهلو آزمایشات تصادقی کنتر   ،یاد آوری شد ای   در ارزیطالیی    ندرد معیار/ست 

 هودنبپذیر امکان
ً
 . به عمل آورد استفاده میتودولوژیک های ه گزین  سایر   از توان    یم، بنا

 

با  مخاطب ی  مهاجرت به    گزینه های بدیل ط به ارائه  ب مرت  ویژههای    لش چا  در آن به بحث های همه جانبه داشتند و  اعضای هیئت  تر

باقر مانده  گذشته پابر جا    مثلهنوز هم    الشین چکه ا   داشتند توافق  هیئت    اعضای.  پرداختند کمپاین های معلومایر  ز  عنوان بخیسر ا

، اما  اهد داشتبه عمیل نخو نجبه هیچ عنوان  ،  مبادرت نورزند مهاجرت    بهکه    گفته شود که اگر به مردم    گواه استتجارب  .  است

ۀ  پروژ   که ما از   های خته  اندو .  برخوردار باشد   ایی فراو زایای  از م  تواند   خشد، یمؤنیت یم ببدیل که مهاجرت آنها را مص   معلومات ارائه  

  د و ممد یم گزینه های بدیل سودمن  نسبت به ارائهبه خدمات را  معلومات مرتبط    همیشهکه مردم    اند   داده گرفته ایم نشان    مذکور فرا 

از  ند اند ی و اندکاندمات  خشود که    یم  به وضاحت دیده،  به قدرت رسیدند   طالبانآنکه  . پس   خا  ،چتر
ً
-روایی   خدمات حمایت   صتا

س  قابل د  اجتمایع ی مورد بحث قرار گرفت  محافظت مدیریت مهاجرت و  افزون بر آن، مسئله تفکیک میان  .  اند ستر ۀ  پروژ   ، چوننتر

، در  رزید یم و   تاکید از افراد    ی ویژه اگروه    رفتار سلوک و    باالی تغیتر   عمدتآ رکز نموده است و  متمحافظت  باالی معلومات   ضف  مذکور 

 . پنداشته یم شود مدیریت مهاجرت   لیگ از مسایگزینه بدیل  ارائه  الیکه ح



 

ی و مخاطباعضای هیئت  ،  آنعالوه بر   در محراق را  هدف    روه مورد نوعیت منابع معلومایر برای گباید    نمودند که کمپاین ها توافق    تر

ی های م  قرار دهند و   توجه خویش ر اتتر
  فارمول ،  به دست آمده  به استناد تجارب  اما .  د وار سازنآن است  ر مبنایشارکت خویش را بستر

از یک مجموعه مدغمآن    اسایس پال   استفاده  توانم ها  تفور روش ها و  به عنوان مثال،  د بوده یم  ر   رسانه  مشارکت.    به توان    ا یمها 

ایط باشمبتبی بر خالقانه و ار یک کتواند    یمبخشید، که در واقع   ارتقا در سطح جامعه  تمشارک  د. شر

 



 

 
 2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغانپایی رو ا کنفرانسگزارش  

 

 

: دوم جلسه  

 کانال های بدیل ارتباطات و انواع معلومات پس از به قدرت رسیدن طالبان 
  
 
 

  :  مجری
 
 
نگار،   ،ثنا صاف  ی  ی  یس   برنامهخت 

 جهایی
 

 : اعضای هیئت
 

 ( Abad e.Vرئیس بنیا آباد ) ،یت  داکی  آصف حس •
 (ECREپناهندگان و تبعید شدگان )  کارمند بخش پالییس، شورای اروپا برای  ،یلرشاد جل •
ی  ،ناپیی  بوسی • ز  وه حمایت اذار و مجری، گر نگ، بنیامطالب  ه الملیل و تولید کنندمشاور ارشد ارتباطات انکشاف بتر

 فغانستان ا

 

جلسه  ا  در  موجنیازمندیهای  ی  باالین  افغا  ود معلومایر  هدر  ارتبایط  نستان، کانال  سای  دستر حمایت    قابل   
ی

چگونگ  مؤسسات و 

دولبر  ی   غتر ی جامعهاز    الملیلبتر بر رهت  تاکید صورت گرفتمعلومات مبتبی  ابا تأکید بسخنان خویش را    اعضای هیئت.  ،  ین آغاز ر 

نگارانمانند    مهماز بازیگران    یکثتر   تعدادیطالبان،    به قدرت رسیدنکه پس از  ند نمود   و مدافعان حقوق جامعه مدیی   ، بازیگرانخت 

ی معلوماهای امنیبر    نگرایی بنابر  اند    مانده  در افغانستان باقر هنوز  که    اشخایصو    اند   گفتهبشر کشور را ترک   یک ساختر ت هراس  از شر

ی ترس دار را ترک گفته اند  فغانستان  افرادی که اان  ، همچنند دار  ی معلومات یمنتر یک ساختر  تواند    ند که شر
ی

شان را  ای  خانواده ه  زندگ

افغانستان،    بهتر اوضاعدرک    به منظور که    ند اعضای هیئت توافق نمود .  برند، به مخاطره بیاندازد   به ش یمدر افغانستان  هنوز    که

ور  ه منظ. ببه عمل آورد استفاده    ا ایر کشور هه شده از سس آموختو از در   این رابطهدر  توان    و یم   بوده  همیتحایز اه دور  نظارت از را

افغانستان به هنوز در  که باید از افرادی که  ند اینکه جریان معلومات/اطالعات از پایداری برخوردار باشد، اعضای هیئت پیشنهاد نمود

د رند، حمایت همه جانبه صو حضور فعال دا  در آنجا که  ان جامعه مدیی  بازیگر   برند، مانند   ش یم کانال های ارتبایط،    لحاظز  . ارت گتر

افغان به های رسانه های اجتمایع  از یکعده پالتفورم  متاسفانه  اما  د.  نگتر   بیشتر مورد استفاده قرار یمرسانه های اجتمایع  ن  ستا در 

ی ی ارتبایط  های اجتمایع و کانال هااستفاده از رسانه    جهت.  د صورت یم گتر ده  استفا  سیایس و تبلیغایر   منظور کمپاین های ر اتتر
  ستر

ی  مهاجرت    در جریانفغان ها  ا ان مثال  عنو ، به  وجود دارند   های مختلف  ان اارتباط با قاچاقبه منظور تامتر ند و در   تیلیگرامز  ت    کار یم گتر

 . محیل استفاده یم کنند زبان  از آن 

 

ی معلو در میان گکه استفاده از رسانه های اجتمایع برای    ند نتیجه رسید  به این  هیئت  اعضای وری یم اطالعات  مات/ ذاشتر   یک امر ضی

از باید    اما ،  باشد  آن  ی   در  یک ساختر د اطالعات شخیص    شر با خطر خودداری صورت گتر را  تا مردم  بیشتر ،  ندهند   ات  . همچنان قرار 

 مردم  پیشنهاد گردید که باید به 
ی

 . د زم داده شو ال اهداف مختلف آگایه برایاز رسانه های اجتمایع  مصؤنستفاده ا در مورد چگونگ

 

 

 

    



 

 

 

 2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغانایی اروپ کنفرانسگزارش  
 

 

: سوم جلسه  

 همکاری متقابل میان سازمان های دیاسپورا و بازیگران نهادی 
  
 
 

  :  مجری
 
 
 (VIDCت ویانا برای گفتمان و همکاری )ور، انستیتو مشا ،عیل احمد صاف

 
 : تاعضای هیئ
،پا ځل  •  رئیس بنیاد کیهان میر
 (Mrastah e.V. Hilferuf Für Afghanistanیس بنیاد امدادرسایی )مرسته( برای افغانستان )رئ مزمل امان، •
• ،  رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در کشور دنمارک  زهره یسنا فیض 
،مینگو هیدو  •  (DRCی پناهندگان دنمارک )ورامشارکت جامعه مدیی و برنامه دیاسپورا، ش  بخش  ول ئمس  ک تیتشر

 
 

گردید  اه  جلس   در   )  کهذعان  دیاسپورا  های  معیارات  نهاد  (  DOsسازمان  رعایت  به  متعهد  و  داوطلبانه  و    بودهاداری  های 

ی   مؤسساتبا  آنها  مشارکت    وضع شده در برابر   معیارات/ الزامات زمان و    را ، که علت عمده آن سبب ایجاد موانع بزرگ شده    ملیلالبتر

برآورده    منابع برای  نیاز  ی مورد  ها   الزامات  گونهاین  ساختر تقاضا  یم   یا  درک  .  د ده  تشکیل  آنها  دولبر    مؤسساتکه  اند    کردهاما،  غتر

ی  برای الملیل  بتر توانند  ارمغان    بیشتر   انکشاف  یم  به  را  فراوایی  ارزش های  نمودنکه    ، آورند آنها   های  و فرصت  آموزیسر منابع    فراهم 

به    ( به آن روبرو اند، عمدتآ DOsکه سازمان های دیاسپورا )  های عمدۀ  چالش .  های بارز آن به شمار یم رود از مثال    فیتظر   ارتقای

 دارد و منابع  ظرفیت زمایی 
ی

ی آنان بستگ ی با چالش های فراو ، اما بشر که   ایی دست و گریبان هستند،شماری از آنها در عرصه تدارکات نتر

یشن/ ی ها چالشعمده ترین آنها  سازمان های  داشت تمام موارد یاد شده، نظر  . با در اند  اداری ر امو بانگ و  اتنام، حساب ثبت راجستر

 ( یم DOsدیاسپورا  و  داشته  فراوان  این عرصه عالقمندی  در  با مؤسسات    (  از طریق کار  دولبر خواهند  ی   غتر های  ز ار   به  المللبتر ش 

ی بار با  ، اما  نایل آیند همکاری متقابل   . توام خواهد بود  سنگتر

 

  حاو    هیئتاعضای  
ً
کا ین جلسه مشتر   به منظور که    مربوطه را های    سیستم سازگاری با    در راستای(  DOsسازمان های دیاسپورا ) نیاز  ضی

با   دولبر   مؤسساتمشارکت  ی   غتر یت  اهمبه  موجه دانستند، اما در حالیکه  ،  اشد ح بحث یم بمطر   نهاد های تمویل کنندهو    الملیلبتر

که باید تشخیص داده شود که در امر دستیای  به نتایج متوقع در کجا به مستندسازی  ودند  خاطر نشان نم  ،ورزیدند   سازگاری تاکید یم

بیور  نیستوکرایس  و  از  از  همچنان،  .  نیاز  )  دیاسپورا   پروژۀ  حمایت  پناهندگان دنمارک  با CDRشورای  دیاسپورای  سازمان های    ( که 

 از مثال های برجسته یاد آوری  ، به عنوان یگ دارند مشارکت    شان  متبوعپروژه ها در کشور  در تطبیق افغانستان  و    ا سومالی  یکشور ها

 به عمل آمد.  

 
    

ین جلسه  چالش کشیده شد، که    زمایی به  هیئت در و خودگذری  وع مصلحت  چه ن   خود را اینگونه مطرح نمود: پرسش  یک تن از حاضی

  فرصت های تمویلبه آسایی به  بتوانند    های مذکور   سازمان، تا  است  برای شما پذیرفتبی کوچک  (  DOs)   دیاسپورا   مورد سازمان های

یس داشته باشند  ین مجلس توافق    هیئتاعضای  .  دستر ( از DOsدوامدار سازمان های دیاسپورا )ظرفیت  که ارتقای    نمودند و حاضی

ی خطرات بلند از جانپذیر ا،  کت با آنهطریق مشار  دولبر   گان و مؤسساتنند ب تمویل کفتر ی   غتر سازمان های   بهتر از   شناخت، و  الملیلبتر

 ات الزم در تغیتر . وارد نمودن  باشند متقابل  عوامل کلیدی همکاری  توانند از    قابل اعتماد، یم  از طریق ایجاد یک رابطه(  DOsدیاسپورا ) 



 

 ساختار ان تغیتر کارمندمتگ به  به سازمان های    کارانرضا متگ به    از سازمان های  توانند   ( که یمDOsپورا ) سازمان های دیاسساختار  

ی  نمایند،   باشد. (  DOsسازمان های دیاسپورا ) از جانبیم تواند راه حل دیگری نتر
  



 

 

 

 2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغاناروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 

: ار مچه جلسه  

انوی  ق ایمسیر ه الملیل و   بیر  محافظت   
  
 
 

  :  مجری
 آسیا   (MMC) مرکز مهاجرت ترکیب  ،  منطقویمدیر  تیمبا لیویس،

 
 : اعضای هیئت

نگار آزاد، ی  ی  یس،  ،نادینه غوری  •  نویسنده و فلم نامه نویس، بنیانگذار و مجری، گروه حمایت از افغانستان   خت 
 ( APRRN) یهانوسندگان آسیا و اقی، شبکه حقوق پناهافغانستان مشاور  ،رفیعی رعنا •
ی ، مافغانستان دفتر رئیس  ،صمیم احدی •  ( ICMPDالملیل انکشاف پالییس مهاجرت )رکز بتر

 
   
 

ی جلسه   یس به    همزمان  در جریان چهارمتر  حمایت، بهبود و دادخوایه برای دستیای  به معلومات/اطالعات و دستر
ی

به مسایل چگونگ

با    مرتبطنه ها و خطرات  مستر های قانویی موجود، هزیهرگونه  شناسایی    با شد. مباحثه  قانویی پرداخته    اجرت مصؤن و  های مهمستر 

 
ی

آنها   آن و چالش های چگونگ از  آغاز گردید استفاده  آنها    موارد و قضایایبه    هیئت   اعضای.  ،  در  نمودند که  به پناهجویان  اشاره 

یس  معلومات ی  به تصامیم دولت در مورد ویزا   ابهامات مرتبط  ای قانویی و ه  برای مستر ن گردید که  نشا  جلسه خاطر در  .   ندارند دستر

دوستانه و  یشن/  تدارکایر / فشار های لوژستیگ بشر   دارند.  ، گزینه های محدود در اختیار ثبت نام مرتبط به مستندسازی و راجستر
 

از    لحاظاز   حمایت  در  دیاسپورا  فضاینقش  برای  منا  یک  یسسب  در    دادخوایه  در کنار   و   ،قانویی   های  به مستر   ها   افغان  دستر

مانند  ها،  یکعده کشور  پالییس ها در  تغیتر  نمودنافزایش سهمیه ویزا    راستای  یا وارد  به مشکالت ها    دولت   باالیفشار    و  باید  که 

 الزم نمایند، پخش و  
ی

یب  آسافراد  از  که باید  شنهاد این بود  . آخرین پی باقر یم ماند کلیدی  اولویت  ت  لومامعانتشار  مهاجرین رسیدگ

 تحصیالت  از مانند زنایی که  پذیر 
ً
د. و با موانع زبایی  برخوردار نیستند و عمدتا  دست و گریبان اند، حمایت همه جانبه صورت گتر

 



 

 
 
 
 

 2022ه جون ما I (ADIP) دیاسپورای افغان پروژۀ معلومای   اروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 

ا : ی  اختتامیهسخی   

 
 

ی، وزارت امور خارجه هالند مهاج ۀشعب رئیس وارنر تیر  کیت،  رت و افراد بیجا شده، در دفتر ثبات و کمک های بشر

 

ی کیت   از وزارت امور خارجه هالند و شورای پناهندگان دن   آقای وارنر تتر
ی

اک کنندگان ضمن  (  DRCمارک )به نمایندگ  اینکه از اشتر

ایی اختتامیه خویش به  با   را   انسکنفر نمود،    از امتنان و قدردایی ابر  . آقای وارنر به اهمیت مشارکت دیاسپور اشاره  پایان رسانید   سختی

و از آنها  افغان را ترغیب نمود    اعضای دیاسپورای  موصوفعالوه بر آن،  نموده و تجارب/تخصص آنها را مورد تمجید قرار داد.  

ند و باید به روند تط  ی تمویلعنوان تحت تاثتر اجندا ها  به هیچ نباید   خواست که  ی کننده کنندگان قرار گتر بیق پروژه های که تضمتر

 منافع علیای مهاجرین افغان باشد، صادقانه ادامه دهند. 

 



 

 
 

 2022ماه جون  I (ADIP) پورای افغانپروژۀ معلومای  دیاساروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 
 
 
 

 بیوگرافی سخنرانان       ضمیمه:        
 
 
 
 
 

 : انسکنفربان میز
 

 نی بی بی سی جها برنامهثنا صافی، خبرنگار، 
 

 

ی  ی   به    مهم کنویی و سپس به امور  افغان    انبرنامه ساعت زنقبل از آنکه به  ثنا صاقی  خانم  

مبپیوندد،    یس عنوان  آب  اطفالبرنامه    یک   ۀ جری/تهیه کنندبه  جالل  شهر  شر در  در  ق  اد 

و ی   مجری برنامه تلویزیویی پشتبه حیث ضی در حال حا وی. د بو ه  به کار نمودافغانستان آغاز 

ی و محیل، منطق  های  باشد و خت    یمدقیقه ای    30ی  یس که یک برنامه   را تحت  الملیل  ی و بتر

یم قرار  یم  پوشش  وظیفه  ایفای  بر .  نماید   دهد،  عالوه  صاقی    داستان   در نگاری  خت    خانم 

ی ن  معمو   موصوف .  خوی  برخوردار استشهرت   از  وییس نتر
ا
ن های کوتاه یم نویسد که  داستا  ل

ده    وعشمتبدر کشور   داستان های کوتاه  او در یگ از  .  شوند   نشر یمافغانستان به طور گستر

  
ی

و  اشار  تمام  که در مورد    شیده استبه تصویر کرا    آزاد یک زن جوان مسلمان  خویش زندگ

 ادغام جامعه غری  ایه کامل دارد و به خوی  توانسته است در  بوعش آگمت کشور  سنت های  

 شود. 

 

 
 

ای  افتتاحیه:  سخی 
 

 

 

 

، مس  (DRCمدی  و برنامه دیاسپورا، شورای پناهندگان دنمارک )  هول بخش مشارکت جامعئمینگو هیدوک تیتشر

  

 
 

دوستان  2007یدوک از سال  خانم مینگو ه  شاقی ایفای وظیفه  ه و انکبدینسو در سکتور خدمات بشر

ت موثر دیاسپورا به نفع  هه گذشته بیشتر باالی حمایت از مشارکوصوف در دنماید. تمرکز ویژه م   یم

افراد متاثر شده از خشونت ها و بیجا شدگان بوده است. خانم مینگو به حیث رئیس بخش مشارکت 

مدیی  )  جامعه  دنمارک  پناهندگان  دیاسپورایDRCشورای  برنامه  و  م  (  هانهاد  ی  ر اتتر
ستر ی  تذکره، 

ی   و برنامه ها و را تدوین    مختلف  نموده است که در راستای بلند بردن سطح  ابتکارات مختلف را رهت 

 آگایه و انکشاف بیشتر مشارکت دیاسپورا ممد واقع شده اند. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 آسیا    (MMC) ، مرکز مهاجرت ترکیت  منطقوی تیمبا لیویس، مدیر 
 
لآقای    تحص   یویس تیمبا  رشتۀمدرک  در  را  خویش  و    گاهدانش از    گانپناهند   تمطالعا  ییل  آکسفورد 

اعتبار قانویی در کمیسیون خدمات حقوقر    از   به دست آورده است. موصوف   یکایی قاهره مر ا  دانشگاه

ی ببریتانیا     ر یم حقوق انگلستان و ویلز به شما  معهجاشده    راجستر   ی از اعضا  یک تنو  رخوردار بوده  نتر

  نموده ، مرص و تایلند تدریس  یا کشور های بلغار گان در  حقوق پناهند   رشتهدر    آقای تیمبا لیویس  د. رو 

 در حالت بازداشت به ش یم بردند،  در بریتانیا   که  پناهجویایی   از است و  
ی

است.    نموده   قانویی   نمایندگ

امریکا ایفای  متحده    در برنامه پذیرش پناهندگان ایاالت  ساحوی تیم  ته به حیث ش موصوف در گذش

نموده   از  وظیفه  قبل  رئیس    آنکه، و  در  ببه حیث معاون  برنامه حقوق  در بپیوندد،  تبعید  ت  حاله 

ایجاد یک    و در راستای  فعاالنه نقش بازی یم کرد   فریقا جنوب صحرای ااسکان مجدد در    تسهیل روند 

.  کار یم کرد ،  است  انپناهندگحقوق    میحاکه های حقوقر پناهندگان    مساعدتجهایی حمایت از    جنبش

ال  سپس بهدرست  یعبی    2021سال    وی  م  زمایی که  مدیر  ترکیب   نطقعنوان  مهاجرت  مرکز  وی 

(MMC  )ال به عنوان    ، آسیا به شورای پناهندگان دانمارک پیوست اهندگان شبکه حقوق پن  سکرتر جتی

 نمود.  ایفای وظیفه یمآسیا و اقیانوسیه 

 
  
 

 

 

 



 

2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغاناروپایی  نفرانسک گزارش  
 

 

 ایج پروژه و میتودولوژی تغییر سلوک و رفتار اجتمایعن در مورد نتپررزنتیش

 خدمات مشوری  عثمانه عثمان، مشاور مستقل علوم سلوک و رفتار، اسار 

سار  اجرائیه  اخانم  رئیس  و  بنیانگذار  مش ه  یمخدمات  عثمان  رشته   وریر  در  موصوف  باشد. 

ی/کارشنایس ارشد نایل آمده  روانشنایس   و متخصص ارتباطات تغیتر سلوک و    است به درجه ماستر

به شمار یم خانم سار   رفتار  از  ارود.  بیش  تجربه    15ه  در د  مسلگ سال  دارد و  انکشاف جهایی  ر 

د و  است  نموده  کار  انکشاف  در  دیاسپورا  مشارکت  تجارب عرصه  از  رفتار  و  سلوک  علوم  ر 

مب دمات  خباشد.    یمبرخوردار    یچشمگتر  رویکرد  از طریق  عثمان  علوم  تمشوریر  در  بر شواهد  بی 

انتفایع خدمات ارائه میکند.   سلوک و رفتار به سازمان های غتر

 

 

 

 ( در کشور های افغانستان و ترکیهMMCجمع آوری اطلعات مرکز مهاجرت ترکیت  ) روند 

 

 یت  آسیامرکز مهاجرت ترک  محمدی، هماهنگ کنندۀ منطقوی  عبدهللا

در مرکز مهاجرت ترکیب  آسیا ایفای وظیفه   4Miی  قو طۀ منآقای عبدهللا به حیث هماهنگ کنند

از سال    یم پناهندگان دنمارک )بدینسو    2016نماید. موصوف  ( و مرکز مهاجرت  DRCبا شورای 

 در حوزه آسیا حمایت نموده است.  4Miزی و از راه اندااست ترکیب  کار کرده 

ا و راه اندازی تحقیقات در  یدر شتاش حوزه آس  4Miظارت از تطبیق پالتفورم  نقش عمده وی ن

روهینگیا   افغانستان،  های  ترکیب  کشور  تحرکات  مدیریت  مورد  و  مربوطه  حوزه  در  بنگالدیش  و 

 باشد.  در افغانستان یم و به تصویر کشیدن آن 4Miجمع آوری اطالعات 

 
 

 به عنوان ارائه کنندگان معلومات  ی  در مورد کمپاین های مهاجرت مصؤن و نقش آنها و گفتمان با سازمان های افغا پنل گرویه

، رئیس بنیاد کیهان  ځل    پامیر

ژه  از طریق بنیاد کیهان در پرو   موصوفطب است.  رشته  رئیس بنیاد کیهان و محصل    ځال خانم  

در کشور   طب   مختلف  خهای  است.  نموده  وظیفه  ایفای  افغانستان  و  هالند  از   ځالانم  های 

ن در کشور هالند که متشکل از پالییس سازان هالندی، نهاد  افتخار عضویت در پالتفورم افغانستا 

ی برخوردار یم اوضاع افغانستان عالقمندی دارند    که بهبشر و سایر دست اندرکارایی   های حقوق  ، نتر

خانم   پروژه حا  در   پامتر   ځال باشد.  هماهنگ کنندۀ  حیث  به  حاضی  مصؤ   ل  بنیاد  مهاجرت  در  ن 

باالی کاهش تراومای زنان افغان در جریان مهاجرت تمرکز دتآ  عمنماید، که    کیهان ایفای وظیفه یم

ه و از طریق فراهم نمودن معلومات و رهنمایی در مورد مسایل ویژه زنان مانند )حفظ الصحداشته  

/تحیض، بیماری های
ی

( تحق  قاعدگ ، تجارب تلخ جنیس، صحت روایی
ی
، حاملگ بد.  انم  ق یمینسایی

  1325هالند تحت عنوان قطعنامه شماره    1325میل    عمل  موصوف از افتخار عضویت در برنامه

ی برخوردار یم شورای امنیت  امون زنان، صلح و امنیت، نتر  باشد.  سازمان ملل متحد پتر

 

 

 

 
 



 

 
 Mrastah e.V. Hilferuf Fürرسته( برای افغانستان )رئیس بنیاد امدادرسای  )م  مزمل امان،  

Afghanistan) 
ب کت )نیان آقای مزمل امان یک تن از  بنیاد StartStepsگذاران و رئیس اجرائیه شر   ( و بنیانگذار 

( افغانستان  برای  )مرسته(  امدادرسایی  انتفایع   Mrastah e.V. Hilferuf Fürغتر

Afghanistanی ن از متشبثباشد. آقای مزمل یک ت  ( یم  فعال بوده که عالقمند کار در عرصه تر

وصوف به عنوان مؤسس نهاد های چندگانه، شد. م با های اجتمایع یم  کنالوژی، تشبث و پیامد ت

 به مشکالت برخوردار است. او به این باور از یک چشم انداز منح
ی

رص به فرد در راستای رسیدگ

ی امتیاز  وی محرکه انسان است که ولیت پذیری  ئهمواره با مس   است که داشتر توام بوده و این نتر

 بزند. رقم  های اجتمایع پایدار را گذاری اند شمایه تو  یم

 
 

 
 

، رئیس انجمن حقوقدانان افغ   انستان در کشور دنمارک زهره یسنا فیض 
 

دا از  حقوق  رشته  در  را  ارشد خویش  ی/کارشنایس  ماستر مدرک  زهره  به  خانم  نشگاه کوپنهاگن 

خانواده در کشور دنمارک   ده است و در حال حاضی به حیث وکیل مهاجرت و حقوقدست آور 

مارک  ( در کشور دنALA. خانم زهره سمت ریاست انجمن وکالی افغان )نماید   ایفای وظیفه یم

در  جندر  /تساوی  جنسیبر برابری  منجمله   ، بشر حقوق  راستای  در  نهاد  این  دارد.  عهده  بر   را 

دا افغانستان  خارج  و  هیداخل  در  عضویت  افتخار  از  زهره  خانم  یم کند.  مدیره  دخوایه  ئت 

 زنان که ی
ی

دولبر به شمار یمک ساز سازمان مستر پناهندگ عمدتآ از طریق شامل   و رود    مان غتر

ی ز  ی در پالییس  نان پناهنده در پروسه های مورد نظر، در راستای تغیتر سیستم تصمیم ساختر گتر

ی برخو های مها  باشد.  ردار یم جرت فعالیت دارد، نتر

  

 ( Abad e.Vاد )داکی  آصف حسیت  رئیس بنیاد آب

ی/کارشنایس ارشد در رشته ای تحصیالت عال مقطع  ر که بداکتر آصف حسیبی قبل از آن  ماستر

برود،    پالییس آلمان  به کشور  دانشگاه کابل    از عامه  شنایس  جامعه  و  فلسفه  درجه رشته  به 

بدینسو در کشور های افغانستان، آلمان   2001سال    . داکتر حسیبی از غ شده استلیسانس فار 

وظی ایفای  مختلف  های  رسانه  در  بریتانیا  یمو  عنوان   فه  به  اینکه  با  همزمان  موصوف  کند. 

یم آزاد کار  ی   ادیتور  بتر منازعات  مدیریت  رشته  در  را  خود  دکتورای  تحقیقات  در کرد،  الملیل 

، داکتر آصف حسیبی به حیث رسانی پایانوییل برانت به دانشکده پالییس عامه  د. در حال حاضی

محسوب یم ن های افغان در آلمان  سازمارئیس بنیاد آباد )که یگ از اعضای انجمن  محقق و  

انتفایعشود  .  رود، ایفای وظیفه یم کند  افغایی مستقر در آلمان به شمار یم( و یک سازمان غتر

 

 



 

 2022ماه جون  I (ADIP) ای افغانپروژۀ معلومای  دیاسپور اروپایی  سکنفرانگزارش  

 

 

دوستانه چگونه یم  تخدما  ندگانبازیگران و تمویل کندر مورد اینکه "تمان  و گف  پنل گرویه یس   بشر به خدمات را از    توانند دسی 

/اطلعای  تقویت بخشند    ؟"طریق بهبود کانال های معلومای 

ماوکا  کنند،  ندویتبیاتریس  دیاسپور   ۀهماهنگ  برنامه  پناهندگان پروژه،  شورای  ا، 
 ( DRCدنمارک )

 
واحد  پروژه در    کنندۀاهنگ  بدینسو به حیث هم  2014  ماوکاندویت از سالخانم بیاتریس  

شو  مدیی  جامعه  دنمارک  مشارکت  پناهندگان  ویژۀ رای  تمرکز  از    که  حمایت  باالی  آن 

بشر  سکتور  در  دیاسپورا  موثر  یممشارکت  یم  دوستانه  وظیفه  ایفای  خان  باشد،  م  کند. 

ای دیاسپورا و تالش های موفقانه شان بیاتریس و تیم کاری وی از طریق تطبیق برنامه ه

ی دیاسپورا در دیدگاه عمویم پتر   استایدر ر  دوستانه، در  شامل ساختر امون ایکوسیستم بشر

دو / ها   افزایش عالقمندی درک ارزش و پیامد  تمرکز بر دیاسپورا  مستانه  نتایج درازمدت بشر

، ی  ایفا نموده است.   نقش قابل مالحظۀ  یط سال های پستر

 

یک، کریستیر    ر اتیر
 (Seefar)نهاد وان دن برنک، مشاور ارتباطات سی 

 

ی از کمپاین های ارت ( در خاور Seefarباطات/افهام و تفهیم مهاجرت نهاد )خانم کریستتر

قر  ی در     نظارت به عمل یممیانه، افریقای غری  و آسیای جنوب شر آورد. خانم کریستتر

مهاجرین  ر  برای  اضاقی  خدمات  تطبیق  و  انکشاف  حالت    بالقوه وند  در  مهاجریبی که  و 

ی نقش قابل مالحظدار   ترانزیت قرار  کند، که مثال های بارز آن فراهم    ایفا یم  ه ایند، نتر

برنامه های آموزیسر مهارت های  -حمایت روایی    کردن ، یم   اجتمایع و 
ی

به    زندگ باشند. 

افغان در  موصوف  مثال،  )عنوان  نهاد  سالمتSeefarستان  اندازی  راه  عرصه  در  را   )  

(Salamatکه به عنوان خط تیلفویی حما ) ب  اجتمایع برای افغان ها محسو   -  یت روایی

ی    یم خانم کریستتر آوریست که  یاد  قابل  است.  رسانیده  یاری  در  از  شود،  سابقه خوی  

ی برخوردار استتصویری  داستان شایی   . نتر

 

  

یو  ر کوزاکیر کنندسیلینا  هماهنگ  منطقو یک،  پناهندگانۀ  شورای  پروژه،  دنمارک    ی 
(DRC در حوزه اروپا ) 

 

از  خانم سیل پناهن  2013سال  ینا  با شورای  )بدینسو  دنمارک  ایفای وظیفه DRCدگان   )

 در بخش محافظت فعالیت دارد. وی از سال  
ً
ینسو برنامه های  بد  2015نموده و عمدتا

 در مستر مهاجرت رات محافظت افراد  به نیازمندیها و خط  برای پاسخگویی را    محافظبر 

  2021نماید. خانم سیلینا از سال    یم   قطبی و ت  طرح    یب  در اروپا  در بخش مهاجرت ترک

 فعالیت های ابتکار  
ی

  یم  (PRABحفاظت از حقوق در مرز ها )بدینسو  مرصوف هماهنگ

حمایت  های  نهاد    ل از متشک  در واقع (PRABباشد. ابتکار حفاظت از حقوق در مرز ها )

حقوق    یت رعا  عمده آن باالیتمرکز    بوده و حقوقر    ت هایو ارائه کننده مساعدکننده  

مرز  در  اروپا   بشر  اتحادیه  داخیل  و  خارج   هایهای  منجمله کشور    ، هنگریایتالیا،    ، 

هرزیگوینیا  و  یونان،  یا ب، ض بوسنیا  مقدونیه شمال،  بالروس   یا لیتوان  پولند،،  میباشد.    و 



 

    یط دو سال (PRABبتکار حفاظت از حقوق در مرز ها )ا
ی

گذشته به مسایل ذیل رسیدگ

ی مهاجرت  یطب( ت1نموده است:  ق سیستماتیک گزینه عقب راندن، زیر نام متوقف ساختر

 . قانویی ( عدم حسابدیه  3اتحادیه اروپا. های  ( عدم رعایت حقوق بشر در مرز 2های غتر

 های عضو اتحادیه اروپا.  کشور 

 



 

 
 

، کارمند پروژه اطفال در حال مهاجر   ت و بنیانگذار و رئیس اتحادیه میل  سید حسنیر 
 ( ایتالیا، UNIREتبعید شدگان ) و  پناهندگان

  
نهاد   با  اجتمایع  های  رسانه  مدیر  و  پروژه  حیث کارمند  به  ی  حسنتر سید   ل اطفاآقای 

شده یم  اروپا   مفقود  وظیفه  بنی  ایفای  از  تن  یک  سید  آقای  رئیس  نماید.  و  انگذاران 

ایتالیا یمUNIREشدگان )اتحادیه میل پناهندگان و تبعید   یاد آو   (  ت که  س ریباشد. قابل 

پناهندگان شناخته یم ی  ی شبکه تحت رهت  به عنوان نخستتر شود و در    اتحادیه مذکور 

پررنگ پناهندگ  افراد بیجا شده  عرصه مشارکت  از   
ی

نمایندگ پالییس سازی،  ان در پروسه 

مورد مهاجرت، فعاالنه کار های عامه و دادخوایه در راستای تغیتر روایات در در همایش  

سید  کن  یم آقای  )  به د.  شدگان  تبعید  و  پناهندگان  میل  اتحادیه  رئیس  ( UNIREحیث 

افتخار عضویت در گروه کارشناسان دارای دید  از  گاه های مهاجرین که در عرصه ایتالیا 

 و ادغام مجدد در ک 
ی

ی برخوردار مهاجرت، پناهندگ  میسیون اتحادیه اروپا فعالیت دارد، نتر

 اجباری را در طفولیت چش 
ی

است. همچنان، آقای سید یک    هیداست. وی طعم آوارگ

( اروپا  در   
ی

پناهندگ کارشناسان  افغایی  شبکه  بنیانگذاران  از  از  ائتالف  ARENEتن  و   )

پ اسایس  حقوق  از  حمایت  آن  هدف  اروپا، که  در  پناهندگان  و  در مهاجرین  ناهندگان 

ی به شمار یم  نهاد های اروپایی یمراستای مشارکت آنها در عرصه پالییس   . ود ر  باشد، نتر

 
 

کت   ( SP Knowledge) پال کلیویت، رئیس شر

کت ) از تجارب هفت ساله  بوده(  SP Knowledgeپال کلیویت، رئیس شر در عرصه    و 

برخ  ایط شکنند  اوضاع و شر در  تحقیقایر  های  پروژه  باشد وردار  مدیریت  . همچنان، یم 

نها  در  سال  دو  مدت  مموصوف  پالتد  جانبه  همه  تحلیل  مشغول  بروکسل    ییس فکرین 

تحقیقات و تحلیل های اولیه ای را    2022های مهاجرت بوده است. آقای پال در سال  

با مواد مخدر   مبارزه  )برای دفتر  ملل متحد  افغانستان،  UNODCو جرایم سازمان  در   )

جهایی   افریانستیتوت  پنج کشور  در  و  بریتانیا  در  هاوس  چتم  نموده  پالییس  ارائه  قایی 

سال   موصوفاست.   متعدد  2022  –  2021های    در  های  پروژه  در  تغیتر  ،  ارتباطات 

رفتار  و  مسایلSBCC)  اجتمایع  سلوک  با  پیوند  در  را  مختلف  تحقیقات  مانند    (  کالن 

)البانیا/  صلح  مایUSEKمذاکرات  مورد  در  دیه  آگایه   ،)( (،  Magenta/UNMASن 

( بر جندر/جنسیت  مبتبی  )   (Magenta/Zinc/Seefarخشونت  مصؤن  مهاجرت غتر و 

Seefar  .ی نموده است (، رهت   / شورای پناهندگان دنمارک / مرکز مهاجرت ترکیب 

 

 

 

 

 

 



 

 2022ماه جون  I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغاناروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 

 

 اول:  گفتمان

 " مهاجرت رد در مو مورد استفاده در کمپاین های معلومای     میتودولوژی و ابزار تغییر سلوک و رفتار اجتمایع"

 

 

پناهندگان   امور  در  متحد  ملل  عایل  ی  کمیشی  شتیم،  داوال،  مک  الکساندرا 
(UNHCRبیان داستان ،) واقیع 

  
 

" را که توسط  خانم الکساندرا مک داوال، سمت شتیم پروژه "بیان داستان واقیع

ی عال ملل متحد در امور پن ( راه اندازی شده است،  UNHCRاهندگان )کمیشتی

ه در سکتور عدالت اجتمایع  شود ک  سال یم   20دارد. موصوف بیش از  ه  ر عهدب
کن یم  سال  کار  از  و  کمیش   2005د  با  امور  بدینسو  در  متحد  ملل  عال  ی  تی

نقش های مختلف ساحوی،  UNHCRپناهندگان ) ایفای ( در  منطقوی و جهایی 
ر سال د  ته است. فرا گرف ه وکالت آموزش های الزم را  نماید. او در عرص  وظیفه یم

2015( پناهندگان  امور  در  متحد  ملل  عال  ی  های UNHCR، کمیشتی فعالیت   )

، که در واقع بخیسر از  آغاز نمود   بیان داستان واقیعه  آگایه دیه را از طریق پروژ 
ی معلومات و   یک ابتکار کشور های اقیع و  چندگانه بوده و هدف آنرا فراهم ساختر

اف سایر  و  پناهندگان  برای  کهمعتت   امور ک  رادی  در  متحد  ملل  عال  ی  میشتی

ارائه یمUNHCRپناهندگان ) آنها خدمات  به  به گونه   که  دهد   تشکیل یمکند    ( 
م ترکیب   در  موج  افریقا  ق  شر حوزه  طریق  از  مرکزی،  انه  مدیتر امتداد  در  هاجرین 

اسایس  باشند   حرکت یم بهاطالع    از   عبارتآن  . هدف  به جوامع،  درجه    رسایی 
یا و سومالیا، در مورد خطرات  هنخست به جوامع کشور   های    مهاجرتای ایریتر

قانویی و آگایه دیه مردم در مورد سایر گزینه    متواتر  باشد،    های موجود، یمغتر

ی مورد هدف را     مصؤن و آگاهانه تصامیم  اتخاذ    قادر به که به نوبه خود مخاطبتر
 د. نمای یم در مورد آینده شان

 



 

 

 

 
هم  شانس،  جمیله  پن   ۀننداهنگ کداکی   معلومای   مرکز  اهخطوط  در  مهاجرت  و  جویی 

 ( WODCتحقیقات و مستندسازی علیم )
 

شا جمیله  )  نس داکتر  مستندسازی  و  تحقیقات  مرکز  در  ارشد   (WODCبه حیث محقق 

رد پناهجویی و مهاجرت  نماید. موصوف در مو   د ایفای وظیفه یمامنیت هالن  وزارت عدلیه و 

به  مرتبط  متعددی  است.  پالییس  تحقیقات  داده  انجام  را  شانس   جمیله  مدرک    داکتر 

( به دست آورده  Utrechtتریخت )دکتورای خویش را در رشته جامعه شنایس از دانشگاه او 

مست  و  تحقیقات  مرکز  به  آنکه  از  قبل  و  )است  دانشگاه   (WODCندسازی  در  بپیوندد، 

( یخت  تحقیقایر  Maastrichtماستر کالن  برنامه  چندین  باالی  سکتچ(  مورد    وری ند  در 

ی افریقا و اروپا کار کرده است. موصوف از افتخار عضویت هیئت مدیره انجمن   مهاجرت بتر

ی برخوردار یمDAMRالند برای تحقیقات مهاجرت )ه   2016سال  باشد. داکتر جمیله در  ( نتر

آگایهگ بردن سطح  بلند  مورد  در  را  های  زاریسر  مهاجرت  با  مبارزه  رفتار،  و  سلوک  تغیتر   ،

قان /اطالعایر  غتر معلومایر های  طریق کمپاین  از  رسانید  ویی  نشر  روی  به  متذکره  . گزارش 

چرخد، که در آن زمان هسته اسایس شماری زیادی از کمپاین های    یم  فرضیه های پنجگانه

 داد.  /اطالعایر در پیوند با مهاجرت را تشکیل یممایر معلو 

     
ن، پژوهشگر فو   مارگینسی  اجتمایع ق دکتور داکی  ساندرا  برای تحقیقات  مانهیم  ا، مرکز 

 ( MZESاروپا )
  

پژ  از  تن  یک  ساندرا  دکتورا و خانم  فوق  اجتمایع   هشگران  تحقیقات  برای  مانهیم  مرکز  در 

ماید.  ن   جرت و ادغام در دانشگاه مانهیم ایفای وظیفه یممها  ( بوده و در کریسMZESاروپا )

باال خویش  تحقیقایر  موضوعات  در   
ً
عمدتا تحقوی  تمرکز  یقای  نموده که  مهاجرت کار  ت 

هاجرت و بیگانه  آن باالی مسایل سیایس مهاجرت، تصمیم مهاجرت، حرکات/امواج م  ویژۀ

  لیت  باشد. خانم ساندرا از لحاظ میتودولوژی فعا  هرایس یم 
ا
های تحقیقایر خویش را معمول

 اختصاص قیق کیمهای تح های اجتمایع و روش های شبکه  ، رویکرد به آزمایشات ساحوی

( در رشته  Konstanzداده است. موصوف مدرک دکتورای خویش را از دانشگاه کنستانز )

ن  "اطالعات پایان  پروژه  در  ساندرا  داکتر  است.  آورده  دست  به  مهاجرت"  و  امه سیایس 

س اطالعات را با مدل های تصمیم  پروس   نظریهخویش یک مدل تیوریک را ارائه نمود که  

ی مهاجرت اد م    نماید و یک مدل جدید   غام یمگتر ی شواهد علل و معلول را که باالی میکانتر

/اطالعایر تطبیق شده در کشور  های نهفته در پیامدها/نتایج دراز  مدت یک کمپاین معلومایر

یا تمرکز   نمود.  را ایجاد ته است، داش نایجتر

 
 



 

آگ  مشاور  هیگس،  )لیندیس  کامپاس  ابتکار  ارتباطات،  و  دیه   COMPASSایه 

initiative  سازمان بیر ،)( اللمیل مهاجرتIOM ) 

  
به حیث مشاور آگایه دیه و   خانم لیندیس کارشناس ارتباطات برای انکشاف بوده و اکنون

ابتکار کامپاس ) ی COMPASS initiativeارتباطات،  الملیل  (، با واحد آگایه دیه سازمان بتر

ب تییم عضویت داشت که ترکی نماید. خانم لیندیس در    ( ایفای وظیفه یمIOM)  مهاجرت

نخست   بار  ی   IOM Xبرای  بتر سازمان  خالقانه  عنوان کمپاین  به  داد که  انکشاف  لملیل  ارا 

( مهاجرت مصؤ IOMمهاجرت  ترغیب  آن  و هدف  شناخته شده  د(  اقدامات  و  در  ن  ولبر 

ی از قاچاق انسان و بهره ب   IOMباشد. در حال حاضی مواد کمپاین    رداری، یمراستای جلوگتر

X   س بوده و در بیش از    18سطح جهان به    در کشور مورد استفاده قرار    40زبان قابل دستر

د. خانم لیندیس  یم ی گتر هاجرت  الملیل م  به حیث مشاور با مأموریت های مختلف سازمان بتر

(IOMا )وانسته است توصیه های تخنیگ و  ز منگولیا گرفته تا لیبیا ایفای وظیفه نموده و ت

در راستای طرح ریزی و تطبیق کمپاین های مختلف در مورد مهاجرت  را    حمایت کننده ای 

ار  انسان  قاچاق  از  ی  جلوگتر و  یمآگاهانه  شهروند کانادا   
ا
اصال لیندیس که  خانم  نماید.    ائه 

قانه  ( و نهاد مشارکت خالSingle Thread)  (تک رشته)  نگذاران تیاتر یک تن از بنیاباشد،  

(Sage + Sparkبه شمار یم )    .رود 
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 : دوم گفتمان

" رت رسیدن طالبانپس از به قد معلومای    زمندی هاینیاکانال های بدیل ارتباطات و "

 

 
 
نگار، برنامه جه، ثنا صاف  ی  ی  یس خی 

 به صفحات قبیل مرا - ای 
ً
 مایید( جعه ن)لطفا

 

، رئیس بنیا   به صفحات قبیل مراجعه نمایید( -  (Abad e.Vآباد ) د داکی  آصف حسیت 
ً
 )لطفا

 
اروپا    شورای  پالیش،  بخش  کارمند  جلیل،  شدگان   برایرشاد  تبعید  و  پناهندگان 

(ECRE) 
 

پالییس بخش  حیث کارمند  به  جالل  رشاد  تبعید در    آقای  و  پناهندگان  برای  اروپا    شورای 

سپتامت   (ECRE)  شدگان در  او  یم کند.  وظیفه  عضو گروه    2020  سال   ایفای  حیث  به 

از آنکه آقای جالل    ای مهاجرین در کمیسیون اروپا توظیف گردید. قبلدیدگاه هکارشناسان  

را   سمت  پنااین  حقوق  سکتور  در  فعالیت  طریق  از  د،  گتر عهده  با  بر    مسایلهندگان، 

ی دادخوایه برای پناهندگان و پ تا مقطع    الملیلناهجویان شوکار داشت. او در رشته روابط بتر

ی/کارشنایس ارشد تحصیل نموده   است و تخصص خود را در نقش اتحادیه اروپا در  ماستر

دانشگاه  حر  از  بشر  حقوق  تحقق  و  دست  است  به  انگلستان  لیورپول  هوپ، شهر  لیورپول 

 است.  آورده

 
ا  ارتباطات  ارشد  مشاور  بوسیان،  بیر  پیی   گروه  نکشاف  مطالب  کننده  تولید  و  الملیل 

 حمایت از افغانستان 
 

در   بوسیان  پیتر  نام    2021  سال  اگستماه  آقای  به  را  افغاننهادی  از  حمایت  ستان گروه 

(ASG)   بی ایشان  نمود.  از  تاسیس  مشاور   30ش  و  فلمساز  بردار،  تصویر  حیث  به   سال 

و   تصویری  های  رسانه  بخش  در  دوستانه  بشر ی خدمات  بتر های  انکشاف  فعالیت  الملیل 

ی شد  گوناگون ه است. تصاویری  داشته است، که در این عرصه مفتخر به دریافت جوایز نتر

یه   یه های  های نیویورک تایمز، پاریس مچ، ایکه وی اخذ نموده است در نشر ندیپندنت و نشر

اند.  یافته  اقبال چاپ  بردار   دیگر  تصویر  و   
ی

نویسندگ افتخار  جلد  همچنان، موصوف  دو  ی 

( افغانستان"  به  "گذری  عناوین  تحت  نیویارک"  Skyhorse, 2016کتات  "ترانس  و   )

(Apollo, 2020یط ، پیتر آقای  است.  آن خود کرده  از  ی  نتر را  به  20  (  حیث    سال گذشته 

یو ایس    نب سازمان ملل متحد،های مختلقی که از جا  باطات و رسانه ها در پروژه مشاور ارت

متع  DFID  یفید د  ،USAID  اید  مؤسسات  ی و  بتر دولبر  غتر از  دد  پس  های  در کشور  الملیل 

 ایفای وظیفه نموده است.  شدند،  تمویل یم و آشفته منازعه و دارای اوضاع شکنند 

 
 
 

 



 

 

 
 

 

 2022ماه جون  I (ADIP) سپورای افغانپروژۀ معلومای  دیااروپایی  کنفرانسگزارش  
 

 

 : مسو  گفتمان

"بازیگران نهادی  ن های دیاسپورا و همکاری متقابل میان سازما"

 
 

 
 
 (VIDCمشاور، انستیتوت ویانا برای گفتمان و همکاری )، عیل احمد صاف

 

سال   از  احمد  عیل  در    2015آقای  مشاور  حیث  به  برای  بدینسو  ویانا  انستیتوت 

حاضی کاندیدای  . موصوف در حال  نماید یم  ایفای وظیفه    (VIDCاری )گفتمان و همک

بخش   در  شدکتورا  جهایی  و  )مهاجرت  دانوب کرمس  دانشگاه  در   Danubeدن 

University .یم باشد ) 

 

 

 
 

، رئیس بنیاد کی ځل     –هان پامیر
 
 برای بیوگراف

ً
 به صفحات فوق مراجعه نمایید()لطفا

 
، رئیس انجمن  ب –حقوقدانان افغانستان در کشور دنمارک   زهره یسنا فیض 

ً
 به صفحات فوق مر )لطفا

 
 اجعه نمایید(رای بیوگراف

 
، مسوول بخش مشارکت جامعه مدی  و برنامه دیاسپورا، شورای پناهندگان دنمامی  برای  –( DRCرک )نگو هیدوک تیتشر

ً
)لطفا

 به صفحات فوق مراجعه نمایید(بیوگ
 
 راف

 

 

 



 

 2022اه جون م I (ADIP) پروژۀ معلومای  دیاسپورای افغانپایی ارو  کنفرانسگزارش  
 

 

 : چهارم گفتمان

 " یل و مسیر های قانوی  الملمحافظت بیر  "

 

 به – اآسی  (MMC) ، مرکز مهاجرت ترکیت  منطقویتیمبا لیویس، مدیر 
 
 برای بیوگراف

ً
 صفحات فوق مراجعه نمایید(   )لطفا

 
 

نگار آزاد و نویسندهنادینه غوری   اث مختلط بریتانیا و افغانستان یم  خت  او    باشد.   اثر متر

 یمر افغانستان زند د  2008  سال  تا   2001از سال  
ی

  موصوف در ماه اگست سالکرد.    گ

 ناپذیر را تأسیس    (ASGگروه حمایت از افغانستان )  2021
ی

کار    نمود و به گونه خستگ

از سوی طالبان احساس خطر  را که  متواری شده  افغان های  تا  کردند، کمک    یم  کرد 

ح  گروه  طریق  از  غوری  خانم  )نماید.  نادینه  افغانستان  از  (  ASG Nadeneمایت 

  ت مدیریت یک تیم رضاکاران لوژستیگ/تدارکایر را بر عهده دارد که  ولیئمس 
ً
باالی  عمدتا

 مرکز دارد.  ند تخلیه و جستجوی مستر ها ت رو 

 

 

 

 

  ( APRRNندگان آسیا و اقیانوسیه )رعنا رفییع، مشاور افغانستان، شبکه حقوق پناه
 

یک   رعنا  بخانم  بریتانیایی  تبار   
ایرایی در کشور  وکیل  است.  وده که  نمود  تحصیل  انگلستان 

 مدت  
ً
است و  اروپا و آسیا شوکار داشته    سال با پناهجویان و پناهندگان در   20موصوف تقریبا

ی پناهجویی و اسکان است هایط مراحل درخو روند  در تمام این مدت از پناهندگان افغان در  

نمایند  امجدد  نموده   
ی

در  گ رعنا  خانم  پنست.  حقوق  و  شبکه  آسیا  اقیانوسیه اهندگان 

(APRRN)   ی پروژ ئمس ندگان آسیا و  به دوش دارد. شبکه حقوق پناه  افغانستان را   ۀولیت رهت 

از  APRRNاقیانوسیه ) از بیش  اقیان   200( متشکل  وسیه نهاد جامعه مدیی در شتاش آسیا و 

ارتقا معلومات،  ی  ساختر یک  شر عرصه  در  دابوده که  و  متقابل  ظرفیت  مش ی  ک دخوایه  تر

دارند  پروژ فعالیت  تبادله    ۀ.  و  منطقوی  دادخوایه  برای  را  خوی   های  فرصت  افغانستان 

یژه در کشور های همسایه فراهم یم کند. همچنان،   و میل در افغانستان، به و بازیگران محیل

تا حمایت از افغان دهد    ( تالش به خرچ یمAPRRNن آسیا و اقیانوسیه )شبکه حقوق پناهندگا

 شامل    در مستر راه قرار های را که  
ً
ی دارند هرچه بیشتر تقویت بخشد، که عمدتا یک ساختر   شر

صفحه   طریق  از  )معلومات   on Afghanistan| APRRN Informationفیسبوک 

Facebook مستر مورد  در  روایی    (  حمایت   ، قانویی آموزیسر    و   اجتمایع  –های  های  فرصت 

یم جدید،  فباشد   شغیل  اعضای  از  تن  یک  رعنا  خانم  زن.  تالش  شبکه  افغانستان عال  ان 

(ATLAS Women Afghanistanاناث حضور د ارند و برای  (، که در آن وکال و حقوقدانان 

ی به شمار ک  ان مشوره های مهم حقوقر ارائه یمیر در افغانستپذ جوامع آسیب  رود.  یمنند، نتر

 

 

 



 

 
 (ICMPDیش مهاجرت )الملیل انکشاف پال، مرکز بیر  صمیم احدی، رئیس دفی  افغانستان 

  
ی مرکز  آقای صمیم احمدی، در   س و  سمت رئی   (ICMPDالملیل انکشاف پالییس مهاجرت )بتر

ی دفتر افغا  ۀ هماهنگ کنند  مرکز بتر
 الملیل نستان را بر عهده دارد. تمام مسئولیت های عملیایر

( پالییس مهاجرت  به  ICMPDانکشاف  افغانستان  در  تمام  (  بوده که در واقع  او  عرصه دوش 

مطبعه چاپ های موضویع   در گذشته  آقای صمیم  دهد.  قرار یم  پوشش  تحت  را  مهاجرت 

را   امنیبر  باسناد  نموده  پایه گذاری  خارجه  در کابل  وزارت  ی  بتر ک 
مشتر ود، که شمایه گذاری 

فت و از طریق نهاد  ر   ارت مالیه جمهوری اسالیم افغانستان به شمار یمفدرال دولت آلمان و وز 

)تطبیق کنند پروژه  مدGIZه  یم(  سال   شد.آقای  یریت  از  احمدی  در   1389صمیم  بدینسو 

 . کند فعالیت یم   ها و انکشاف اجتمایع  یت مرز عرصه های مدیریت مهاجرت، مدیر 

 
ای  اختتامیه  سخی 

 

 د مهاجرت و افراد بیجا شده، وزارت امور خارجه هالنوارنر تیر  کیت، رئیس شعبه  

 

ی کیتآقای   تتر از   وارنر  به حیث هماهنگ کننده بخش جهیل های  احراز سمت کنویی   قبل   ،

گذشته به حیث نمود. موصوف در    ی وظیفه یمبزرگ افریقا در وزارت امور خارجه هالند ایفا

یوگاندا در  جوبا  صلح  پروسه  در  متحد  ملل  سازمان  مونوسکو  مشاور  رئیس  شمال،  ی 

(MONUSCOدر جمهوری دموک ) مأمو مراتیک کانگو، مشاور ملگ  ملل  در  ریت سازمان  تحد 

 است. کشور مال و مشاور ارشد سیایس وزارت امور خارجه هالند، وظیفه اجرا نموده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مهاجرت مصؤن افغانها 

 (DRCاهندگان دنمارک )شورای پن (MMC) مرکز مهاجرت ترکیت  

 برنامه دیاسپورا 
 (MMC) جرت ترکیت  مرکز مها

 
بوده  ( عMMCت ترکیب  )مرکز مهاجر  از یک شبکه جهایی  بارت 

ژنی  دارای شش مرکز منطقوی و یک واحد مرکزی در شهر  وا  که 

فعالیت های عمد  یم آوری اطالعات، باشد.  را جمع  این مرکز  ه 

شاف پالییس در مورد مهاجرت راه اندازی تحقیقات، تحلیل و انک

ه عنوان ( بMMC. مرکز مهاجرت ترکیب  )دهند   ترکیب  تشکیل یم

و    مرجع یک   تحلیل  تحقیقات،  اطالعات،  عرصه  در  پیشتاز 

م عرصه  در  باکیفیت  و  مستقل  ترکیب   هاجرت  تجارب/تخصص 

شود  یم  )  هدف .  شناخته  ترکیب   مهاجرت  مرکز  ( MMCعمده 

باشد، تا از این   هاجرت ترکیب  یمبلند بردن سطح درک در مورد م 

با بتواند  منطقو طریق  و  جهایی  های  پالییس  مهاجرت الی  ی 

ات  پاسخدیه    تاثتر روند  به  ترتیب  بدین  و  باشد  داشته  مثبت 

مردم   از  محافظت  شواهد  بر  مهاجرت مبتبی  مستر  طالع  ا  در 

پالییس   تفکر آینده نگر را در گفتمان های عامه و  رسایی نماید و 

ترکیب  در مورد مهاج  به صورت عموم، مرکز     رت  نماید.  ترغیب 

) مهاج باالی حقMMCرت ترکیب   ت(  از  مام  وق بشر و محافظت 

مهاجرتافراد   مستر  ترک  در  مهاجرت  مرکز  دارد.  یب   تمرکز 

(MMC  شورای از  بخیسر   )( دنمارک  و DRCپناهندگان  بوده   )

این شورا مدیریت یم برای دریافت معلومات   توسط   
ً
شود. لطفا

به ترکیب     مزید،  مهاجرت  مرکز  سایت  ویب 

(ion.orgwww.mixedmigrat  .مراجعه نمایید ) 

 

 (DRC)شورای پناهندگان دنمارک 
 

بدینسو با گروه   2010از سال ( DRCنمارک )شورای پناهندگان د

د. کن   یم های دیاسپورا به عنوان بازیگران فراملیبر جامعه مدیی کار 

و   هیم که آنها برای مردممشارکت با دیاسپورا بر مبنای درک نقش م

ی متبوع شان، برای پناهندگان و مهاجرین جوامع خود در کشور ها

اهندگان و مهاجرین تازه وارد در کشور و برای پن در مستر مهاجرت

ی ترتیب بر  های که آنها اقامت گزیده اند، ایفا یم نمایند و به همتر

 ک قابلیت های آنها در راستای بهبود بخشیدن وضعیتمبنای در 

شدن متاثر  بیجا  رادی که از  اثر خشونت ها و شماری زیادی از اف

 برای دریافت باشد.   شده اند، استوار یم
ً
معلومات مزید، به لطفا

(  asporawww.drc.ngo/diویب سایت شورای پناهندگان دنمارک )

 ایید. مراجعه نم

 

مور  توسط وزارت ا کنفرانسری این  برگزا  حمایت کننده: 

 است.  هالند حمایت شده خارجه

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.mixedmigration.org/
http://www.drc.ngo/diaspora

