نقاط االتصال لألفغان واألقارب
نتلقى مكالمات عديدة من األفغان الذين يعيشون
في ألمانيا والذين يقلقون على عائالتهم
وأصدقائهم في أفغانستان أو المنطقة ويخشون
على حياتهم .بصفتنا منظمة غير حكومية  ،ليس
لدينا لألسف وسيلة مباشرة لتمكين الناس من
مغادرة البالد .ال يتم قبول الالجئين ألسباب
إنسانية أو برامج إعادة التوطين إال من خالل
وكالة الالجئين التابعة لألمم المتحدة أو
حكومات الواليات والواليات.
قمنا بتجميع لمحة عامة عن بعض نقاط االتصال
التي يمكن االتصال بها.
• نقطة االتصال الهاتفية للمفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين .0302022020
• يمكن للموظفين المحليين (السابقين) في
القوات المسلحة األلمانية ومساعدين القوات
المسلحة األلمانية العثور على معلومات حول
تقديم التقارير إلى وزارة الخارجية على
الرابط التالي أو عبر الهاتف على
 +49 911 943 87000وعن طريق البريد اإللكتروني
على service@bamf.bund.de
ًا
كما أنشأت وزارة الخارجية األلمانية خط
•
ًا لألزمات 0049 (0)30-1817-1000 :أو
ساخن
 .0049 (0)30-5000-1000أو يمكنك إرسال بريد
إلكتروني إلى 040.krise19@diplo.de

• في العديد من الواليات الفيدرالية  ،تقدم
مجالس الالجئين أو المنظمات األخرى المعلومات
من خالل مراكز المشورة المحلية .يتوفر مزيد
من المعلومات على موقع  ، Pro Asylالمدرج حسب
الوالية الفيدرالية.
• تدير مجالس الالجئين مراكز استشارية أو
يمكنها الرجوع إليها والتعرف على برامج
القبول الخاصة بكل بلد  ،كما هو الحال هنا
في شليسفيغ هولشتاين.
مجلس الالجئين  Schleswig-Holstein e.V.هاتف:
.0431734900البريد االلكتروني beratung@frsh.de
• يتم تجميع المعلومات من دول االتحاد األوروبي
المختلفة عبر قائمة : Action2
https://kabul.int.igel-muc.de/

• يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول
برنامج تأشيرة  P2للحكومة األمريكية
للمواطنين األفغان هنا.
إذا لزم األمر  ،هناك إمكانية التقدم للحصول
على تأشيرة لمدة ستة أشهر للهند كأفغاني.
الهاتف +919717785379 :و البريد اإللكتروني:
MEAHelpdeskIndia@gmail.com

• القنصليات اإليرانية في كابول وهرات حسب آخر
المعلومات ( 19أغسطس  )2021ال تزال تعمل
وتصدر تأشيرات دخول للمواطنين األفغان:
• شارع أنقرة  ،تقاطع شيربور  -كابول ،
أفغانستان  ،هاتف، (+93) 20 210 1391 – 97 :البريد

اإللكتروني، iranemb.kbl@mfa.gov.ir :الموقع
.
اإللكترونيkabul.mfa.ir :
• تقاطع أمريت  ،شارع واليات  -هرات ،
أفغانستان  ،هاتف (+93) 40-220 013-0 :او
، (+93) 40-225 821-0البريد اإللكتروني:
، iranconsulate.hea@mfa.gov.irالموقع اإللكتروني:
herat.mfa.ir

.

 IRCقلقة للغاية بشأن الوضع في أفغانستان .كنا
نشطين كمنظمة مساعدة في أفغانستان منذ عام
 ، 1988وظللنا ندعم الالجئين األفغان في
باكستان منذ عام  .1980من بين  1700موظف لدينا
في البالد  ٪99 ،أفغان  ٪44 ،منهم نساء.
نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على برامجنا
لألفغان في البالد وفي البلدان المجاورة .لقد
أطلقنا نداً
ء بقيمة  10ماليين دوالر أمريكي
للتبرعات لمواصلة جعل المساعدات اإلنسانية
ممكنة على األرض  ،وقدمنا مطالب واضحة للحكومة
الفيدرالية بشأن ما يجب القيام به اآلن.

