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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------- صبح( 8هزار مهاجر افغان را اخراج کرده است)  ۲۸ رانیماه، ا کیدر 

 5 ---------------- (وزی) مهاجر نکنندانتقاد یم ا یبه سلوان ا یتالیاز اخراج مهاجران از ا هیی  خ یهاسازمان

 7 -------------- وله( چهیکرونا اخراج به افغانستان متوقف گردد) دو   لی: به دلانیپناهجو  انجمن حایم

 9 ----- (وزیبوده است) مها جر ن ها ین مهاجران دو برابر فرانسو ایدر م ی  مرگ وم انی   کرونا: م  روسیو 

 11 --------------- میکن  یهمکار  عضو ی  غ یمقابله با مهاجرت نامطلوب با کشورها یاروپا: برا هیاتحاد

 12 ----- (تیبسایدر بغالن برگزارشد) و یقانون ریغ یاز مهاجرت ها یریبخاطرجلو گ یمسابقات آب باز

 13 ------------------ وزارت( تیبسایدر جوزجان برگزار شد) و یتیادغام مجدد وال تهیجلسه کم نیهشتم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 ۶۳کم ر جریان یک ماه گذشته دستگان اعالم کرد که دکنندهصبح، کابل: وزارت مهاجرین و عودت۸
اند. از این میان، به کشور بازگشته« اجباری و داوطلبانه»ی مهاجر افغان از ایران به گونه ۵۱۹هزار و 
 اند. هزار مهاجر از سوی دولت ایران اخراج شده ۲۸بیش از 

 اسد سال روان ثبت شده است.  ۲۴ان تا رسط ۲۴این رقم از 

تن از مرز اسالم قلعه در هرات و  ۹۷۴هزار و  ۴۱طبق اعالم وزارت مهاجرین، در جریان یک ماه گذشته، 
 اند. تن از مرز میان نیمروز و ایران )میلک( وارد خاک کشور شده ۵۴۵هزار و  ۲۱

 های نمایندهوزارت مهاجرین گفته است که یافته
 

دهد  وزارت در مرز ایران و افغانستان نشان یم های اینگ
اند. از این مهاجر در جریان یک ماه گذشته به صورت داوطلبانه به کشور بازگشته ۱۰۵هزار و  ۳۳که 

 بودهتن آن دارای مدرک پناهنده ۱۰۲میان 
 

 اند. گ

ر افغان از ایران به مهاج ۶۲۱هزار و  ۲۸اسد امسال  ۲۴رسطان تا  ۲۴های وزارت مهاجرین از طبق یافته
 اند. صورت اجباری برگشت داده شده

اند، پل ابریشم وارد خاک کشور شده مهاجری که از مرز  ۲۶۰وزارت مهاجرین گفته است که دو هزار و  
دوستانه ادارات بی   تحت پوشش کمک  اند. الملیل قرار گرفتههای بشر

ش ویروس کرونا و چالشگوید مهاجران در حایل به کشور بر یموزارت مهاجرین یم های گردند که گستر
ش داده است و مهاجران افغان که برای کار رفته اند، از این ناحیه دیگر بحران بیکاری در ایران را گستر

 اند. آسیب دیده
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یه  درباره مهاجرت سازمان خت 
ر
 ایتالیا برای پس ز افزوناز اقدامات رو  (ASGI) ایتالیایی مطالعات حقوق

گوید این اقدامات، حقوق پناهجویان و یم کند فرستادن مهاجران از مرز این کشور به سلوانیا انتقاد یم
 را نقض

 
کند. حکومت ایتالیا پس فرستادن مهاجران به سلوانیا را یک اقدام یم برای درخواست پناهندگ

 .ه استمبتن  بر توافقات دو جانبه توصیف کرد قانوی  و 

نامه ۲۴وزارت داخله ایتالیا روز  ای گفت که برگرداندن مهاجران از ایتالیا به سلوانیا به جوالی با انتشار ختر

یه مطالعات انجام یم« روند تشی    ع شده»و در چارچوب « غت  رسیم»صورت  شود. برای سازمان خت 

اف به اخراج غ  برای مهاجرت، این اظهارات در اصل نویع اعتر
ر
قانوی  مهاجران از ایتالیا به سلو حقوق انیا ت 

 شود. محسوب یم

ها دستکم به گونه گوید که اخراجای رسگشاده عنوای  حکومت ایتالیا یمسازمان یاد شده در نامه 

شفاف صورت یم ند و غت   «کند. ن را تائید نیمهیچگونه اسناد رسیم آ»گت 

به این ترتیب مهاجران نه »گوید که بوه، یک عضو سازمان و وکیل در شهر تریست ایتالیا یمکاترینا 

ق ایتالیا در مرز سلوانیا موقعیت دارد و « ها مخالفت کنند. توانند با اخراجیم گذرگاه  تریست در شمال رسر

 شود. اصیل بیشتر مهاجران رسیده از جاده بالکان به داخل ایتالیا شمرده یم

 ایتالیا )های مدافع حقدیگری از سازمان شمار 
 

و سازمان  (ICSوق بشر ایتالیا از جمله کنشسیوم همبستگ

 کاتولیک کاریتاس )
 

ت   اخراج مهاجران به آخرین کشور عبوری ن  (Catholic Charity Caritasهمبستگ

 اند. پیش از ایتالیا را محکوم کرده

از حکم اخراج شان رسیم تائید کننده اخراج به گفته کاترینا بوه، گذشته از نبود اسناد 
ً
ها، مهاجران معموال

ی گوید سوار موتر شوند. اندگ بعد این مهاجران در عالم  یر پولیس تنها به آنها یم»نت   آگایه ندارند و  ختر

 «بینند در سلوانیا هستند. یم

مهاجر یط شش ماه  ۳۰۰یشتر از ب  جون لوچیانا المورگزه، وزیر داخله ایتالیا، ۳۰بر اساس اظهارات روز 

گت  کرونا، بیشتر گوید که به دلیل بیماری همهاند. کاترینا بوه یماول امسال از ایتالیا به سلوانیا اخراج شده

 «( در حال افزایش هستند. pushbacksها )راجاخ» او گفت:  ها از ماه یم به بعد انجام شده است. اخراج
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اروپایی و کنوانسی
 ون ژنیونقض قوانی  

از ایتالیا از این نظر نت   نگران کننده هستند « غت  رسیم»های گویند اخراجهای مدافع مهاجران یمسازمان

 در ایتالیا را از مهاجران سلب یم که 
 

 کند. حق درخواست پناهندگ

عن  نیا ) یدر صوریر که پذیرش دوباره در سلوا»وزارت داخله ایتالیا این موضوع را تائید کرده و گفته است 

 ها از ایتالیا( مستند و مورد قبول مقاماخراج
 

 [های سلوانیا باشد، مهاجران امکان درخواست پناهندگ

 « را نخواهند داشت.  ]درایتالیا 

 اظهار یمبرای اولی   بار مقام»کاترینا بوه معتقد است که 
ً
کنند که روند اخراج شامل های ایتالیایی رسما

 اروپایی و کنوانسیون ژ « گردد. حال پناهجویان نت   یم
نیو برای این وکیل مدافع، چنی   اظهارایر نقض قوانی  

، یک پناهجو باید بتواند وارد قلمرو یک دولت گردد تا بتواند » شود: شمرده یم
 

بر اساس قانون پناهندگ

 بدهد. 
 

 « در آنجا درخواست پناهندگ

 با سلوانیا امضا کرده ۱۹۹۶مهاجران که در سال « پذیرش دوباره»اما دولت ایتالیا با استناد بر توافق 

 ۲۶ توانند در مهلتکند. بر اساس توافق یاد شده، هردو کشور یمقانوی  بودن اقدامات خود را توجیه یم

قانوی  را از یک کشور به کشور دیگر، اخراج کنند.   ساعت یک مهاجر غت 

، یک واحد جدید از دولت ایتالیا این هفته اعالم کرد که برای مقابله با  قانوی  افزایش مهاجران غت 

 رسبازانش را در منطقه فریول وینیس ژولی   در نزدیگ سلوانیا مستقر خواهد کرد. این منطقه همی   اکنون

ول یماز سوی گزمه ک هردو کشور کنتر  گردد. های مشتر

   بوسنیا در فاصله هشت ساعت با بس از ایتالیا

 درباره
ر
یس به جزئیات عملیات اخراج مهاجرت یم سازمان مطالعات حقوق گوید که در نظر دارد برای دستر

مهاجران اقدام کند. کاترینا بوه که مصصم است این قضیه را دادگایه کند خواستار جزئیات توافق میان 

 پولیس هردو کشور شده است. 

ک، دامنه اد بر توافقگویند با استناند یمها بودهدر این میان، مهاجرای  که شاهدان عین  اخراج های مشتر

 وسنیا نت   رسیده است. بها از طریق سلوانیا و کرواسیا، به اخراج

اند که ساعت با بوسنیا فاصله دارد. تعدادی از مهاجران اخراج شده گفته ۸شهر تریست در ایتالیا حدود 

منطقه هم مرز با بوسنیا انتقال ها را از ایتالیا به یک مرکز پذیرش در وی    چ و سپس به کرواسیا به ابتدا آن

اند: پولیس مهاجران را در جنگل های زیادی روبرو بودهاند. در این منطقه اخت  مهاجران با خشونتداده

 گوید پیاده به سوی بوسنیا بروند. ها یمکند و به آنرها یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ون یم   روند و با مهاجران به محض ورود به بوسنیا، از قلمرو اتحادیه اروپا بت 
 

ایط  زندگ انسای  در   رسر غت 

 شوند. برای آنهای پر ازدحام روبرو یمکمپ
ر
مانده این است که با قبول هرنوع خطر، ها تنها راه باق

 باردیگر از طریق مرز کرواسیا، شانس خود را برای رفیر  به اروپا بیازمایند. 

ان پناهجوی پناهجویان "ماتئو" از نخست وزیر ایالت بایرن آلمان خواسته تا با اخراج سازمان کلیسایی حایم
کشورهای به شدت آلوده به ویروس    به افغانستان مخالفت کند. این سازمان گفته پناهجویان نباید به

 .کرونا اخراج شوند

نخست وزیر بایرن گفت:  حایم پناهجویان "ماتئو"، خطاب به ماركوس زودر اشتفان ریچل، رئیس انجمن 
ی از شیوع»  «.ویروس کرونا، اعتبار زیادی به دست آوردید شما برای سیاست هایتان در قبال جلوگت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مناسب «نوشته است:  عنوای  زودر به نشر رسانده( ۲۰۲۰او در نامه ای که روز شنبه )اول آگست 
وری در   نیست که پروازهای  و غت  ض 

انسای   جریان پاندیم کرونا که همه جهان از آن متاثر  گرانقیمت، غت 
ند  «.است، صورت بگت 

شدت آنها را آسیب  او همچنی   نوشته است که اخراج پناهجویان به کشورهای که پاندیم کرونا به
 .ایتالیا نام برده است ایران، پاکستان و یا هم رسانده، باعث فشار مضاعف یم گردد. وی از افغانستان،

یک پرواز به منظور انتقال  (۲۰۲۰آگست  ۴طبق اطالعات سازمان بایری  ماتئو، به روز سه شنبه آینده )
 .شده است پناهجویان رد شده ایران به کشورشان برنامه ریزی

 متاثر شده  ایران در کنار افغانستان از جمله کشورهایی است که از شیوع ویروس کرونا 
ً
است. ریچل شدیدا

ین ادغام شده از ایالت بایرن به ایران، باعث گردد که ا یم گوید که ترس این یم رود که اخراج افراد خوب
 شان با خطر روبرو گردد پناهجویان در معرض

 
ند و زندگ  .تهدید جدی در ایران قرار گت 

ی ایران مخالفان سیایس اش، مسیحیان، ن" و همجنسگرایان را کافرا" او در ادامه نوشته است که رهتر
 .تبعیض قرار دارند مورد پیگرد قرار یم دهد و زنان به شدت در برابر 

ین تعداد اعدام ها را در رسارس جهان دارد. ریچل فراد یم گوید که شمار زیادی از ا بعد از چی   ایران بیشتر
ند در حال حاض  در زندان ها به رس یم برند و   .مورد شکنجه قرار یم گت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مت  در  دهد که در اوج شیوع ویروس کرونا رقم مرگ و احصايیه مرکزی فرانسه نشان یم تحقیقات اداره
، شمار مبتالیان در میان تحقیق ها بوده است. بر مبنای اینمهاجران دو برابر بیشتر از فرانسوی میان

ار است که در فرانسه آمارهای مبتن  بدیگر بوده است. این اولی    از مهاجران ها بیشتر ها و آسیایی افریقایی 
 .شودقویم منتشر یم هایبر ریشه

 انجام شده از سوی اداره آیا مهاجران در برابر ویروس کرونا آسیب پذیر تر از دیگران هستند؟ یک تحقیق
ان مرگ (INSEEّٔ) مرکزی احصائیه فرانسه یروس کرونا در میان  نایسر از و  ومت   حایک از آن است که مت  

ون از فرانسه تولد شده  که در بت 
 .شور بوده استبیشتر از بقیه ساکنان متولد این ک اند دو برابر کسای 

هزار نفر به دالیل  ۱۲۰های مارچ و اپریل امسال جوالی منتشر شد، در ماه ۷بنابر این تحقیق که روز 
تن بوده  ۸۰۰و  هزار  ۱۰۲( ۲۰۱۹در همی   مدت در سال قبل )  اند در حایل که این رقممختلف مرده

ان مرگ و مت  در سال جاری را به بیماری همه ۲۵است. اداره مرکزی احصائیه این افزایش  گت   درصدی مت  
 کرونا نسبت داده است. 

ان مرگ و مت  در  ز امیان افراد تولد شده در خارج نسبت به افراد زاده شده در فرانسه بر همی   مبنا، مت  
 افزایش یافته است.  ۲۰۲۰درصد در سال  ۴۸درصد در سال گذشته به  ۲۲

ان مرگ ومت  در میان افریقایی آمار اداره احصائیه مرکزی فرانسه نشان یم
های فرانسه از بهار دهند که مت  

درصد بوده  ۹۱ها درصد افزایش داشته و این رقم در میان آسیایی  ۱۱۴سال گذشته تا بهار سال جاری 
 ه است. درصد بود   ۵۴در مقایسه با این آمار، رقم مرگ و مت  در میان مهاجران شمال افریقا  است. 

avril 2020 plus forte pour les personnes nées en -en mars #décèsUne hausse des 

 https://t.co/jA0vXYbekT 👉 #mortalité sesanitaire#criAfrique ou en Asie 
.twitter.com/Y57oE3UQqdpic 

 July 7, 2020Insee (@InseeFr)  — 

گوید یگ از دالیل افزایش مرگ ومت  در میان مهاجران میتواند این باشد  فرانسه یماداره احصائیه مرکزی 
 یم

 
 در مناطق بسیار فقت  و پرجمعیت زندگ

 کنند. که آنان بیشتر

به گونه نمونه، در میان مهاجران افریقای شمایل) مراکش، تونس، الجزایر...( و سایر مهاجران افریقایی که 
 یمدر شهرهای پر جمعیت ای

 
 ۷۶کنند افزایش درصدی مرگ ومت  به ترتیب ل دو فرانس وسایر مناطق زندگ

 درصد بوده است.  ۱۵۸و 

 یم
 

ده درصد رسی ۳۹کنند به این رقم در میان افراد متولد شده در فرانسه که در یک شهر پرجمعیت زندگ
 است. 

https://twitter.com/hashtag/d%C3%A9c%C3%A8s?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/jA0vXYbekT
https://twitter.com/hashtag/mortalit%C3%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/crisesanitaire?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Y57oE3UQqd
https://twitter.com/InseeFr/status/1280430630921293824?ref_src=twsrc%5Etfw
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، در شمال پاریس-نس-در این میان، دپارتمان پر جمعیت سن   ، که تعداد دی 
 

زیادی از مهاجران در آن زندگ
کنند، نمونه بارز افزایش مرگ و مت  در میان مهاجران است: افزایش مرگ ومت  در تابستان سال گذشته یم

و  ۱۹۱درصد، در میان مهاجران متولد افریقای شمایل ۹۵و امسال، در میان ساکنان متولد شده در فرانسه 
 درصد بوده است.  ۳۸۶در میان سایر مهاجران افریقایی حنر 

در مواردی، از  ست اما اهای قویم ممنوع باید گفت که در فرانسه، گردآوری  احصائیه و آمار مبتن  بر داده
هان شمول کند که یک جمهوری جرود. فرانسه ادعا یمجمله تحقیقات علیم، این امر یک استثنا به شمار یم

 است. 

های قویم باعث شده ها و مهاجران برعکس معتقدند که فقدان احصائیهفعاالن و مدافعان حقوق اقلیت
 ض آمت   چشم ببندد. های نژادپرستانه و تبعیدولت بر مشکالت نایسر از رفتار 

سد که انتشار تحقیقات مبتن  بر داده های قویم در امریکا، کانادا یا انگلستان باعث شده فرانسه به نظر مت 
 نت   انجام چنی   تحقیقایر را بپذیرد. 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  و مهاجران  اروپا یم خواهد در مبارزه با "مهاجرت نامطلوب" به اروپا، با کشورهای مبدا  کمیسیون اتحادیه
بان آنان یم باشند، همکاری بیشتر و نزدیک تری داشته  کشورهای سویم که مست  عبور مهاجران و یا مت  

  .باشد

کت کشورهای  ایلوا یوهانسون، کمیسار اتحادیه اروپا روز دوشنبه پس از یک کنفرانس ویدیویی که با رسر

 در   اروپایی و افریقای شمایل برگزار شد، اعالم کرد 
 

این  که در پیشنهادی که او برای اصالح سیستم پناهندگ

عضو اتحادیه اروپا بخیسر اص اتحادیه تهیه کرده،  .یل استهمکاری با کشورهای غت 

 

 در ماه سپتمتر ارائه کند  یوهانسون یم خواهد به احتمال زیاد پیشنهادش را برای اصالح سیستم
 

. پناهندگ

اصالح این سیستم ناموفق بوده است. موضوع اصیل گفتگوها در  سال هاست که اتحادیه اروپا در زمینه

  .ودمبارزه با باندهای قاچاق انسان از افریقای شمایل ب روز دوشنبه،

را به  لیبیا یا تونس و از طریق بحر خود  آوارگان و مهاجران پیوسته سیع یم کنند با عبور از کشورهایی مانند 

انه مرگبارترین مست  دریایی در جهان است. سا اروپا برسانند. به گزارش سازمان ملل
ه مدیتر ل متحد، بحت 

انه  ۱۳۱۹کم   دست ۲۰۱۹ ه مدیتر یوهانسون با  .جان باخته یا گم شده اندتن حی   فرار از طریق بحت 

اضافه کرد که مهاجران قبل یا بعد از  اشاره به این موضوع گفت: "این راه ها مرگبار است". وی همچنان

وی کاری ارزان استفاده یم شود  سفر مورد سوءاستفاده جنیس قرار یم ند یا از آن ها به عنوان نت   .گت 

عضو اکنون یوهانسون یم خواهد با رسع  شخصا با کشورهای غت 
اتحادیه اروپا وارد گفتگو  ت هرچه بیشتر

ی از قاچاق انه مطرح نخواهد شد؛  شود. در این گفتگوها فقط مساله جلوگت  ه مدیتر انسان از طریق بحت 

کت کنندگان راجع به دالیل فرار، رعایت موازین حقوق بشر و حمایت از نوایح مهاجرپذیر به  بلکه رسر

 .واهند نشستگفتگو خ  بحث و 

. اروپا نت   نباید فراموش شود  به گفته یوهانسون مساله ایجاد راه های قانوی  برای مهاجران در اتحادیه

که باندهای قاچاق انسان در شبکه های اجتمایع نشر یم    افزون براین باید با اطالعات گمراه کننده ای

  .شود کنند نت   باید مبارزه

ه، وزیر  کت در کنفرانس داخله ایتالیا که کشورهای اروپایی و افریقایلوچیانا المورگت    شمایل را به رسر

وهای پولیس کشورهای اتحادیه اروپا با  ویدیویی در روز دوشنبه دعوت کرده بود، از    همکاری نزدیک تر نت 

در افریقایی  امروز همه ما، کشورهای اروپایی و »ترانزیت مهاجران ختر داد. او گفت:  کشورهای مبدا و 

وی اضافه کرد که گفتگوها در روز  .«زمینه حل پدیده پیچیده مهاجرت یک قدم مهم به جلو برداشته ایم

 .دوشنبه پرثمر بوده است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا همکاری بنیاد متحد ب  اسد سال روان 24بتاری    خ  نریاست امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بغال
ی ازقاچاق انسان و مهاجرت های غت   جوانان والیت بغالن دومی   مسابقات آب بازی را بخاطر جلو گت 

 . قانوی  در این والیت برگزار نمود 

این مسابقات جوانان از نقاط مختلف شهر پلخمری حضور به هم رسانده و تحت شعار میماینم و در 
اک نموده بودند   . افغانستان را آباد میکنیم اشتر

اک کننده گان  وهمکاری ریاست مهاجرین بغالن در این راستا اظهار خرسندی   از حمایت در اخت  اشتر
 . وهمدردی نمودند 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اسد سال روان هشتمی   جلسه کمیته  23ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت جوزجان بتاری    خ 
 . وزجان را در این والیت دایر نمود ج  ادغام مجدد والینر 

جلسه با حضوررسپرست مقام جوزجان، " رئیس امور مهاجرین ، معاون صحت عامه، رسپرست ریاست 
معارف، آمر امور کار از ریاست کار و امور اجتمایع، رئیس جامعه مدی  و نمایندگان ریاست زراعت و 

شاروایل و مبارزه با حوادث و هم چنان نمایندگان مالداری، امور زنان، اقتصاد، امور رسحدات و قبایل، 
 دموسسات همکار برگزارگردی

اک کننده گان را خوش آمدید گفته و  نخست رئیس امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت جوزجان اشتر
 . فامیل قدردای  و تشکری نمود  ۱۲۶ بابت کمک پول نقد برای WFP از دفتر  جلسه را آغاز نموده ، 

نمایند خواهان همکاری بیشتر و یشان از ادارات دولنر و موسسات همکار در این راستا فعالیت یمهمچنان ا
 به وضعیت رد مرزشده

 
  گان شدند. منظم تر جهت رسیدگ

 مدیرتکنالوژی معلومایر ریاست امور مهاجرین پرزنتیشن تهیه شده از ارقام و معلومات رد مرز شدگان 
ً
متعاقبا

کنندگان افغان( این اداره درج )سیستم معلومایر عودت ARIS را در دیتابیس 1399 ایل 1398که از تاری    خ 
ی    ح نموده و از تمایم اعضای کمیته خواهان همکاری در قبال قضایای  اک کننده گان تشر شده بود به اشتر

 . های سازمای  و امکانات مایل شان گردید ارجاع شده در مطابقت به پالییس

 به مشکالت رد مرزشدگان در بخش در اخت  این نشست، اد
 

ارات دولنر و موسسات همکار جهت رسیدگ
؛آموزش اطفال؛ تداوی  یها ؛حرفه و اشتغال زایی

ر
 به قضایای حقوق

 
؛حرفه؛رسیدگ در بخش مواد غذایی

 . مرض توبرکلوز.وعدۀ همکاری نمودند 

 


