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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

افغان)  ونیلیممیبه ن کیو خروج نزد رانیمبتال به کرونا در ا شهروند خارج  300درگذشت حدود 

 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------- (هیالعرب

 چهی) دو دهنداروپا جان یم یهاهنوز هم کودکان در دروازه» ،یپنج سال پس از غرق شدن آالن کرد

 6 --------------------------------------------------------------------------------------------------- «وله(

 7 -------------------------------------------------------------- ا؟یداعش در کمپ مهاجران مور  یحضور اعضا

 7 ---------------------------------- وله( چهیآورد) دو  ا ینوزاد به دن کوپت  یزن مهاجر در داخل هل ا؛یتالیا

  ستمی: در اصالح سشیصدراعظم اتر 
 

اروپا در نظر گرفته شود)  هیاتحاد یحفاظت از مرزها پناهندگ

 9 -------------------------------------------------------------------------------------------- (وزیمهاجر ن

 11 ------------------------------------ (وزیکودکان مهاجر در اروپا بدتر شده است ) مهاجر ن  تیوضع

  یهاهیدوس برریس لت طوالن  مه
 

 13 ------------------------------ (وزیدر انگلستان) مهاجر ن پناهندگ

وزارت( تیبسای) و افتی ریعودت کننده گان در لغمان تدو یبرا نیزم صیو تشخ عیروزه توز کیورکشاپ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

سپتامبر از جان 1شنبه های این کشور روز سهبا وجود افزایش بازگشت مهاجرین افغان از ایران، مقام
ن نزدیک  یت آنها را تشکیل شهروند خارجر در اثر ابتالی به کرونا که احتماال افغان 300به باخت  ها اکبر

 .دهند خبر دادندیم

ن ذوالفقاری معاون وزیر داخله )کشور( این کشور گفت، تا کنون براساس گزارش رسانه های ایران، حست 
ها جان باختند و نفر آن 294میان  اند که از اینشهروند خارجر در این کشور به کرونا مبتال شده 2852
 .نفر دیگر بهبود یافتند 2558
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانونن اتباع خارجر به ایران اشاره ن ذوالفقاری در ادامه سخنانش به ورود غب  گزاری مهر نوشت، حست    خبر
قانونن وارد شوند. سایل ما نیم»کرده، گفت:  هزار نفر از  672خواهیم اتباع دیگر کشورها به صورت غب 

شود که تنها میلیون دالر به کشور برای کمک به اتباع خارجر یم 30ساالنه  .کنیمرا از کشور طرد یماتباع 
 «.های اتباع استده درصد هزینه

براساس  »در ایران اقامت دارند و به گفته او « هزار دانشجوی افغان 40»او در ادامه یادآور شد که 
 .در ایران حضور دارند« التحصیل افغانستانن فارغهزار  26هزار و غب  رسیم  17های رسیم گزارش

 روند بازگشت مهاجران افغان از ایران

ن افزایش  ش شیوع کرونا در ایران، روند بازگشت مهاجرین افغان از این کشور نب  از سوی دیگر، با گسب 
 .یافته است
ن  ه سال جاری میالدی سپتامبر با نشر گزارشر نوشت، یط هشت ما1شنبه الملیل مهاجرت، سهسازمان بت 

 .اندمهاجر افغان از ایران به افغانستان بازگشته599هزار و 485

ن  این در حایل است که در سال جاری دو حادثه دردآور برای مهاجرین افغان در ایران رخ داد در نخستت 
فر جان  حادثه مرزبانان ایرانن شماری از مهاجران افغان را به رودخانه انداختند که در اثر آن چندین

وهای انتظایم ایران، خودرو )موتر( حامل باختند و پس از گذشت یک اندازی نب  ونیم ماه در اثر تب 
 جان 

ی
پناهجویان افغان در شهر یزد دچار حریق شد که در نتیجه آن سه شهروند افغان بر اثر سوختگ

ن زخیم شدند  .باختند و شماری نب 

به ریاست محمد حنیف اتمر رسپرست وزارت امور خارجه این  ژوئن امسال  21هیأت افغانستانن به تاری    خ 
های ارشد ایرانن از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشور در سفری دو روزه به تهران با مقام

وگو  علیه مهاجرین افغان گفت« حوادث ناگوار اخب  »ایران در مورد مسایل مختلف دو کشور از جمله 
 .کرد

 ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران 22فغانستان به تاری    خ وزارت امور خارجه ا
ی جدی حوادث اخب  مرتبط به جانهای مصونیت اتباع افغان، ن  در زمینه ن افغانگب  ها در ایران و باخت 

ی از تکرار این حوادث، به تواراه  .فقان  دست یافتهای جلوگب 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های دهنده آالن کردی، کودک سه ساله پناهجوی سوریانی که در آبپنج سال پس از انتشار تصویر تکان
انه غرق شد، سازمان حایم کودکان  اتحادیه اروپا را به ناکایم شدیدی در سیاست « سیف د چلدرن»مدیب 

  .ت متهم یم کندمهاجر 

 

انه غرق گردید و تصویرش درست پنج سال پس از مرگ آالن کردی، کودک سوریانی که در آب های مدیب 
اتحادیه اروپا را به ناکایم در سیاست های  «سیف ِد چلدرن»جهان را تکان داد، سازمان حایم کودکان 

 .مهاجرت متهم نموده است

 انی این سازمان امدادی، به مناسبت انتشار گزارشر در قبال حقوقانیتا بای بونِدگارد، مسئول بخش اروپ
هنوز هم کودکانن در مقابل »های پناهجونی و مهاجرت اتحادیه اروپا گفت: اطفال در سیاست

دهند و رسان این اتحادیه از آن چشم پوشر شورهای اتحادیه اروپا جان خود را از دست یمک هایدروازه
   «.یم کنند

ن عبور با خانواده اش از  ۲۰۱۵دوم ماه سپتمبر سال به تاری    خ  ، حت  آالن کردی، کودک سه ساله سوریانی
انه در مقابل سواحل ترکیه غرق گردید. در آن زمان انتشار تصویری از پیکر این کودک که آب های مدیب 

 .توسط آب دریا به ساحل کشانده شده بود، جهان را تکان داد

از اتحادیه اروپا تقاضا کرده است که حقوق کودکان را در « سیف د چلدرن»اکنون سازمان حایم کودکان 
 پناهجونی و مهاجرت قرار دهد و تأکید کرده است که اروپا باید از   های خود برای اصالحمرکز تالش

ن قوانت 
د ت بگب   .گذشته عبر

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF/a-54789557
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 حضور اعضای داعش در کمپ مهاجران موریا؟

 و این سازمان گفته است که کودکان پس از 
ی

رسیدن به کشورهای این اتحادیه باید به طور فوری پناهندگ
های رود که راهمحافظت دریافت کنند و افراد زیر سن قانونن نباید بازداشت گردند. عالوه براین، نیاز یم

 از طریق ساده
ً
ی برای مهاجرت به اروپا مثال  .فراهم گردد سازی الحاق خانوادهقانونن بیشب 

ن افرادی بودند که پس از نِدگارد، رسان حکومتبه گفته خانم بو  ها و کشورهای عضو اتحادیه اروپا نخستت 
ن رویدادی  نباید تکرار شود. اما به گفته او « هرگز»انتشار تصویر آالن کردی تأکید یم نمودند که چنت 

ین مشکالت مواجه اند، قابل پذیرش ن»  «.یستاکنون برخورد اروپا در برابر کودکانن که با بزرگب 

ن حدود  ۲۰۱۹براساس گزارش این سازمان از ماه آگست  هزار کودک در  ۱۰به این سو به طور میانگت 
پنایه رها شده اند، زیرا اروپا نیم خواهد به آنان جزایر یونان به رس برده اند. هزاران تن از این کودکان در نر 

 نماید
ی

 .رسیدگ

رسپرست در  هزار مهاجر زیر سن نر  ۲۱۰حدود  ، در پنج سال اخب  «سیف د چلدرن»بنا به گزارش 
 داده اند. اما این سازمان به این باور است که شمار مهاجران زیر 

ی
کشورهای اروپانی درخواست پناهندگ

برند بیشب  از این است. این سازمان تأکید کرده است که کودکان و سنن که در این اتحادیه به رس یم
دیه اروپا همیشه با ترس و نگرانن از احتمال بازداشت شدن و اخراج به نوجوانان ساکن در کشورهای اتحا

 .برندرس یم

یت کودکان و « نیافتنن محافظت دست»در این گزارش که زیر عنوان  نشر شده، آمده است که اکبر
یا یم باشننوجوانان نر  د. رسپرست که خود را به اروپا رسانده اند از کشورهای افغانستان، سوریه و ایریب 

 یماین پناهجویان نر 
ی

کنند. بنابراین گزارش، از جمع رسپرست بیشب  در آلمان، یونان، ایتالیا و سویدن زندگ
 که در پنج سال اخب  از یونان و یا ایتالیا به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا  ۳۵

ی
اسکان  هزار متقاضن پناهندگ

 .رسپرست بوده اندتن شان اطفال نر  ۸۳۴داده شده اند، 

شد، در ک زن مهاجر مصاب به ویروس کرونا هنگایم که از جزیره المپیدوسا به سیسیل انتقال داده یمی
ایش فز داخل هلیکوپب  نوزادش را به دنیا آورد. مهاجران تازه وارد به ایتالیا در سال روان میالدی دوباره ا

  .یافته است
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

های حکومت سیسیل گفته اند که این زن مهاجر پیش از این در یک مرکز مهاجران تازه وارد در جزیره مقام
ر روزهای اخب  به تعداد تن ساخته شده است، اما د ۱۰۰برد. این مرکز برای حدود المپیدوسا به رس یم

 .برندبرابر مهاجر در آن به رس یم ۱۰

ها تصمیم گرفتند که او را به تست کرونای این زن مهاجر مثبت تشخیص شده است، مقامجانی که از آن
ای در شهر پالرمو مرکز جزیره سیسیل انتقال بدهند تا نوزادش را به صورت مصون به دنیا شفاخانه
 .بیاورد

ز گفت که این خانم   نمانده بود. سخنگوی حکومت منطقه سیسیل به رویب 
 
در داخل اما وقت زیادی باق

 بر فراز ساحل جنونر سیسل نوزادش را به دنیا آورد
 .هلیکوپب 

ای سیسیل و حکومت مرکزی ایتالیا در این اواخر در مورد مهاجران دچار اختالف شده حکومت منطقه
 به مهاجرانن که از 

ی
 برای رسیدگ

ن
 اند. وایل سیسیل از حکومت ایتالیا انتقاد کرده است که امکانات کاق

 .دهدرسند در اختیار قرار نیمه این جزیره یمافریقا ب

انه به سوی ایتالیا را در پیش یم  از مسب  مدیب 
 
ند، بعد از کاهش تعداد کسانن که سفر خطرناک قاچاق گب 

 دوباره افزایش یافته استدر سال
ً
ا  .های گذشته، اخب 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B2%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%87%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%BE%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF/a-54791997
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجر خود را به سواحل ایتالیا  ۴۰۰ هزار و  ۱۹دهد که در سال روان میالدی تا حاال آمار رسیم نشان یم
ن دوره زمانن در سال گذشته   .تن بود ۵۲۰۰رسانده اند، در حایل که این آمار در همت 

یه  انه به  ۳۵۳اعالم کرده است که  (Sea Watch) «دیدبان دریا»سازمان خب  مهاجر نجات یافته در مدیب 
ن خواهند شزودی به شهر پالرمو یم ن این مهاجران یک بار دیگر د. رسیدرسند و در یک کشن  قرنطت 

، رهبر حزب راست  .را در ن  داشته است« لگا»گرای انتقاد ماتئو سالوینن

اگر حکومت به این مردم اجازه ورود بدهد، حزب لگا علیه حکومت »بوک نوشته است: سالوینن در فیس
قانونن اقامه دعوی یم  «.کندبه دلیل کمک و همدسن  در مجازت غب 

 

ن کورتس، صدراعظم اتریش، از سال ها پیش به این سو جزو سیاستمدارانن است که خط مشر  سباستت 
انه ای را در قبال مهاجران در پیش گرفته و یم گوید، با اصالح سیستم   اتحادیه اروپا،سختگب 

ی
 پناهندگ

  .مهاجرت باید تا حد امکان محدود شود

 اتحادیه اروپا باید محافظت 
ی

ن کورتس، صدراعظم اتریش، در اصالح سیستم پناهندگ به عقیده سباستت 

ان و کمک در محل در نظر گرفته شود  اتحادیه اروپا، مبارزه با قاچاقبر
ونن  .از مرزهای بب 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گز  اری آلمان گفت، با طرح هانی که کشورهای عضو اتحادیه اروپا را موظف به کورتس در مصاحبه با خبر

پذیرش مهاجران یم کنند، مخالف است. او در حایل که به مخالفت تعداد زیادی از کشورهای عضو اشاره 

  .«از نظر من این گونه طرح ها واقع بینانه نیست»یم کرد، گفت: 

ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، اصالحات در سیاست آلمان یم خواهد در دوره ای که ریاست شور 

ونن   مهاجران در مرزهای بب 
ی

 را اعمال کند. قرار است براین اساس، درخواست های پناهندگ
ی

پناهندگ

 را دارند، اجازه داشته 
ی

د و پناهجویانن که شانس دریافت پناهندگ اشند باتحادیه اروپا مورد بررش قرار گب 

 .دهند به سفرشان ادامه

ین راه برای آن دسته از کشورهای عضو که حاضن به پذیرش  صدراعظم اتریش در ادامه گفت، بهب 

مهاجران هستند، این است که افراد نیازمند به محافظت را مستقیما از مناطق بحران زده بپذیرند و 

نن  راجع به شمار مهاجراهر کشوری به تنهانی یم تواند »امکانات نقل مکان آن ها را فراهم کنند. او گفت: 

د  .«که یم خواهد بپذیرد، تصمیم بگب 

  وزیر ادغام اتریش بود، با گشایش مرزها در آن زمان مخالفت کرد. او دراین باره ۲۰۱۵کورتس که در سال 

د و باید سیستم »گفت:  ی کامال اشتباه را در پیش یم گب  من به این عقیده بودم که اروپا این جا مسب 

 اش 
ی

متوجه شده است که  ۲۰۱۵صدراعظم اتریش گفت، در سپتمبر سال «.را تغیب  دهدپناهندگ

 دارد. یا به عبارت دیگر 
ی

اگر شمار مهاجران از حد  »موفقیت ادغام در جامعه به شمار مهاجران بستگ

ول خارج شود، ادغام آن ها دشوار خواهد شد  .«کنب 

 ا از طریق مجارستان به اتریش و آلمان برسانند،پنج سال پیش، شمار پناهجویانن که سیع یم کردند خود ر 

به شدت افزایش یافته بود و به این خاطر انگال مرکل، صدراعظم آلمان در شب پنج سپتمبر اجازه گشایش 

 .مرزها را صادر کرد

ر ددر آغاز بسیاری از شهروندان در اتریش و آلمان از مهاجران استقبال و به آن ها کمک کردند. رسانه ها 

 .ارس جهان راجع خوشآمدگونی به مهاجران در این دو کشور گزارش دادندرس 

 که در جامعه در ن  مهاجرت 
گزاری آلمان نسبت به تحوالن  صدراعظم اتریش در ادامه مصاحبه با خبر

ی واردان  »ایجاد یم شوند، هشدار داد و از  ن ن  »سخن زد. او گفت: « پدیده یهودی ستب  انتقال ارزش ها نب 

 .«ای نیستکار ساده 

ی در اروپا نسبت به پنج سال پیش کامال  کورتس در ادامه از این که چارچوب سیاش و تصمیم گب 

ن امنیت مرزها به صورت »متفاوت است، ابراز خوشحایل کرد و گفت:  امروز اتحادیه اروپا برای تامت 

ک، رسمایه گذاری یم کند ا ی    ع تر مهاجران از ایتالی، در حایل که پنج سال پیش برای انتقال هرچه رس «مشب 

 .یا یونان به مرکز اروپا رسمایه گذاری یم کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن خواند و گفت، شمار بسیاری از  انه را مساله برانگب 
ه مدیب  او در ادامه وضعیت در بخش مرکزی بحب 

ی ویروس    از آن ها از تونس هستند، به خاطر بحران اقتصادی ناشر از همه گب 
ی

مهاجران که بخش بزرگ

تند، آن ها پناهجویان واقیع نیس»دوباره از افریقا رایه ایتالیا شده اند. به گفته صدراعظم اتریش  کرونا،

 .«بلکه مهاجران اقتصادی هستند

 

 و اقامت در اتحادیه اروپا برای
ی

، شانس دریافت پناهندگ  کودکان مهاجر و بدون  براساس یک کار تحقیقان 
 یم کنند

ی
ایط فاجعه باری زندگ   .همراه به وضوح کاهش یافته است و بسیاری از آن ها در رسر

کودکان »کودکان را نجات دهید(، روز چهارشنبه در بروکسل گفت که ) «Save the Children» سازمان

 یم کنند
ی

ن براین، بسیاری از کشورهای افزو «. و نوجوانان در ترس دائیم از بازداشت یا اخراج زندگ

 مرزهای شان را بسته و در مورد الحاق اعضای خانواده های پناهجویان به آن ۲۰۱۵اتحادیه اروپا از سال 

ی یم کنند  .ها سختگب 

رفتار اروپا با این کودکان که » :در اروپا گفت «Save the Children» انیتا نر بونده گارد، مدیر سازمان 

قابل قبول است  شدیدا نیازمند به  .«کمک هستند، غب 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن سالگرد مرگ االن کوردی، پش سه ساله سوریانی که جسدش به  این سازمان امدادگر به مناسبت پنجمت 

 Protection Beyond» در سواحل ترکیه پیدا شد، گزارشر را با عنوان ۲۰۱۵سپتمبر سال  ۲تاری    خ 

Reach» ات سیاست مهاجرت ات   .حادیه اروپا بر کودکان استنشر کرد که راجع به تاثب 

ن افرادی بودند که»نر بونده گارد، اعالم کرد:    ان کشورهای اروپانی نخستت  شعار  در آن زمان رسان و رهبر

پا دیگر هیچوقت را رس دادند. اما آن ها بعدا قوانینن را به تصویب رساندند که براساس آن مهاجرت به ارو 

کودک یط   ۷۰۰و در ادامه گفت، یط پنج سال گذشته دست کم ا«. دشوارتر و خطرناک تر از قبل شد

انه و ورود به اروپا جان باخته اند ه مدیب     .تالش برای عبور از بحب 

 

هزار کودک به جزایر یونان رسیده و مجبور به  ۱۰حدود  ۲۰۱۹براساس این گزارش، از ماه اگست سال 

ایط فاجعه باری بودند. براین اساس سن   در رسر
ی

  .سال بوده است ۱۲درصد از آن ها کمب  از  ۶۰زندگ

تحادیه اروپا انتقال اهزار پناهجونی که در پنج سال گذشته از یونان و ایتالیا به کشورهای عضو ۳۵  اما از

تن از آن ها کودکان مهاجر و بدون همراه بوده اند. افزون براین، یط پنج سال گذشته  ۸۳۴یافتند، فقط 

 ارائه کرده اند. اما هزار کودک مه ۲۱۰حدود 
ی

اجر و بدون همراه در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگ

 یم کنند،
ی

احتماال بسیار بیشب  از   شمار واقیع کودکان و نوجوانان بدون همراه که در کشورهای عضو زندگ

   .این است

ن توسط پ  یم کنند و خطر رفتار خشونت آمب 
ی

قانونن زندگ ولیس، بهره کشر بسیاری از آن ها به صورت غب 

  .و سواستفاده جنش آن ها را تهدید یم کند

 .کودک در بازداشت به رس یم بردند  ۳۳۱براساس این گزارش در ماه مارچ سال روان، فقط در یونان 

نویسندگان این گزارش از اصالحان  که به نفع کودکان مهاجر انجام شده، سخن گفته اند. از آن جمله یم 

  .یسیون اتحادیه اروپا برای محافظت از کودکان مهاجر نام بردتوان از اعالمیه کم

انه اتحادیه اروپا در قبال  اما به گفته نر بونده گارد، این اصالحات تحت الشعاع سیاست های سختگب 

ن این کودکان از اروپا است د که هدف شان دور نگه داشت     .مهاجران قرار یم گب 

د واروپا بای»در این گزارش آمده است:  سیاست جدید مهاجرت نباید به هزینه   د از گذشته درس بگب 

 کودکان تمام شود
ی

  .«زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در انگلستان در مدت درصد احتمال وجود داشت که درخواست ۸۰، ۲۰۱۴در سال 
ی

ماه  ۶های پناهندگ
رقم باالی »گوید درصد کاهش یافته است. دولت بریتانیا یم ۲۰این رقم به  ۲۰۱۹بررش شوند. در سال 

 .ها شده استباعث طوالنن شدن مهلت بررش« های پیچیدهدوسیه

 در انگلستان بیش از حد طوالنن شبکه نر نر ش در گزارشر یم
ی

گوید که مهلت بررش درخواست پناهندگ

از هر پنج  ۲۰۱۹رسیم گفته است که یط سه ماه اخب  سال شده است. این شبکه با استناد به آمار 

درخواست، چهار تای آن یط مدت بیشب  از شش ماه تحت بررش قرار گرفته است. شش سال پیش از 

 گرفت. هر پنج دوسیه، تنها یگ بیشب  از شش ماه را در بر یم

،  ۴۳۰۰۰در پایان ماه جون امسال از میان 
ی

ر نفر حدود دستکم یک سال هزا ۱۷۰۰۰درخواست پناهندگ

ی کرده  اند. را در انتطار بررش سب 

های پیچیده باعث شده روند بررش با تاخب  مواجه  گوید که رقم باالی دوسیهوزارت داخله بریتانیا یم

 گردد. 

 در این کشور ارائه شده است. این رقم از سال  ۴۵۰۰۰حدود  ۲۰۱۹در سال 
ی

 ۲۰۰۳درخواست پناهندگ

 یک ریکارد محسوب یمتا کنون 
 
ها و ها، ایرانن شود. به گزارش نر نر ش، بیشب  درخواست کنندگان عراق

 ها هستند. البانیانی 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 در انگلستان در دوره بررش درخواست
ی

های شان حق کار ندارند و باید با کمک روزانه  متقاضیان پناهندگ

لینگ ) ۵کیم بیشب  از   کنند. در  ۵،۶پوند سب 
ی

ها و بیشب  موارد این پناهجویان در هوتلیورو( زندگ

 یماپارتمان
ی

ک زندگ  کنند. های مشب 

ن انگلستان، پناهجویان بعد از یک دوره یک ساله انتطار، یم ند اما این بر اساس قوانت  توانند اجازه کار بگب 

ن شده صادر یم  شود. اجازه فقط برای فهرسن  از مشاغل از پیش تعیت 

 مهاجران بیشب  از پیش دشوار شده است. فرزین، یک  با شیوع ویروس کرونا و 
ی

، زندگ تدابب  بهداشن 

 ماندن در اتاق
 
 به نر نر ش گفت که مجبور کردن افراد به باق

نت، مهاجر ایرانن ش به اینب  ها و بدون دسب 

 کند. آنان را به مشکالت روج دچار یم

یه از دولت یمتعدادی از سازمان ن از بحران خواهند برای های خب  ون رفت  ادغام مهاجران و تالش برای بب 

، به مهاجران اجازه کار بدهد.   بهداشن  کنونن

یک سخنگوی وزارت داخله به نر نر ش گفت که تدابب  جدیدی روی دست گرفته شده و قرار است 

 بدون تاخب  انجام شود. بررش دوسیه
ی

 های پناهندگ

ن ، انگلستان از ۲۰۲۰در پایان ماه دسمبر  ون خواهد رفت. لندن  ۳پیمان دوبلت  درمورد مهاجرت، بب 

های دوجانبه با کشورهای مختلف اتحادیه اروپا، به آسانن بتواند مهاجران امیدوار است با امضای توافق

  ها در اتحادیه، اخراج کند. دی آنرا به کشورهای ورو 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

سنبله سال روان ورکشاپ یک روزه  11ن به تاری    خ ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت لغما
ن برای عودت کننده گان ،  305را تحت نام فرمان شماره  ریاست جمهوری در مورد تشخیص وتوزی    ع زمت 

و های امنین  و دفایع در این والیت تدویر نمود   بیجاشده گان  . وفامیل های شهدا نب 

   ورکشاپ متذکره از جانب ریاست امور مهاجرین وعودت
ی

کننده گان والیت لغمان در همکاری و هماهنگ
با موسسات در ریاست اقتصاد آن والیت با حضور معاون وایل، ریس شورای والین  ونمایندهای ادارات 

ن الملن  دایرگردید   . وموسسات میل وبت 

نخست ریس امور مهاجرین لغمان و سپس نماینده اعزایم وزارت در مورد صحبت نموده گفتند که در 
و های امنین  و دفایع در نظر گرفته فر  مان متذکره ، عودت کننده ها ، بیجاشده ها وفامیل های شهدا نب 

د، به گفته آنان باید در این عرصه  یک باید انجام گب  ن با دقت، شفافیت و بایومب  شده است که توزی    ع زمت 
ن الملیل نب  همکار باشند   . نهاد های بت 

زارت امور مهاجرین و عودت کننده گان وموسسات و نهاد های سپس معاون وایل صحبت نموده از و 
همکار در این عرصه اظهار خرسندی وتشکری نموده وافزودند که در پروسه متذکره باید به هر صورت 

 . همکاری خویش را اظهار نمودند   شفایت در نظر گرفته شود و از تطبیق این فرمان وعده

  نمیهن_من_عزت_م#

 ړزما_هیواد_زما_ویا#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%DB%8C%D9%87%D9%86_%D9%85%D9%86_%D8%B9%D8%B2%D8%AA_%D9%85%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPy_fYRkLA_bHagDMdtKVIqqeq4Pk19gUSJPwh4gTwxQ6LFufTGw2usbCVJzrprhILLEOfOponmM7AGP29XGIjUfDzhkTnQqhA6EEj6HvNgZQUtANaJyzGkrbulAh2lwwntqJbsjuv5wlTwUxt07qAlZp15oqH0uqJ5ijK71amL7XVs7atNZPwZGM75Uzt-Rc&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%87%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D9%88%DB%8C%D8%A7%DA%93?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWPy_fYRkLA_bHagDMdtKVIqqeq4Pk19gUSJPwh4gTwxQ6LFufTGw2usbCVJzrprhILLEOfOponmM7AGP29XGIjUfDzhkTnQqhA6EEj6HvNgZQUtANaJyzGkrbulAh2lwwntqJbsjuv5wlTwUxt07qAlZp15oqH0uqJ5ijK71amL7XVs7atNZPwZGM75Uzt-Rc&__tn__=*NK-R

