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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 ونانی
 

 4 -------------------------------------------------------- در آستانه زمستان سبوسیدشوار مهاجران در کمپ ل : زندگ

 5 ------------------------------------- کندانتقال یم ۲۰۲۱مهاجران به سال  رشیاستفاده نشده پذ هیحکومت آلمان: سهم

 6 -------------------------------- نگران هستند از کمبود خدمات صیح سیمرکز پار  کیجوان افغان در  انیفرانسه؛ پناهجو 

 
 
ده بود بصورت شبرگزار  هیدولت ترک یو به رهب   سطح عایلبه در نشست )بوداپست( که  ،امور پناهندگان ی   هللا کاکر_مع وف

اک کرد یمجاز   12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- .اشبر

 13 ---------------------------------------------------------------------- شد عی    توز  یخانواده در کب  مساعدت نقد 170به 

 14 ---------------------------------------------------------- داده اند رد شده افغان قبویل یمحاکم آلمان به هزاران پناهجو 

 17 ----------------------------------------- برق در افغانستان ی   تام یبرا ی  ایبانک انکشاف آس یدالر  ونیلیم ۱۵۴٫۴کمک 

 18 -------------------------------------------------------------- ' هستندیدربند داغستان در خطر 'نابود یپهلو  یهابهیکت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار میر  کامل

 

 

ایط  ، هزاران مهاجر در شر ناگواری بعد از آتش سوزی ویرانگر کمپ موریا در جزیره لیسبوس در ماه سپتمب 
ایط  در کمپ جدید و موقتر نزدیک کاراتپه جابجا شدند. با فرا رسیدن زمستان، ساکنان این کمپ حال با شر

 .بسیار بدتری روبرو هستند

های کمپ جدید را غرق آب و بخشر از کمپ را تخریب کرد. حال در های شدید خیمهدر ماه اکتوبر، باران
ها مهاجر ساکن در خیمه ۷۳۰۰ادهای شدید و شد زمستای  حدود نبود برق، سیستم حراریر و آب گرم، ب

نواده همراه با کودکان شان بخشر از خا ۱۲۱۰کند. به گفته کمیساریای سازمان ملل متحد، را تهدید یم
 .دهندساکنان کمپ را تشکیل یم

ها است که شب باد چنان شدید » گوید: ساله است، یم ۲۷محمد، یک مهاجر فلسطیت  از نوار غزه، که 
د. ام هنگام وزش باد، خیمه را محکم یمبرد. من و خانوادهخواب مان نیم یم تا باد نب  ند روز پیش، باد چ گب 

 «.خیمه ما را به دریا انداخت

، یک مهاجر   یم ۱و  ۸ساله افغان با همرس و دو دخبر  ۲۷غالم عطای 
 

کند  ساله اش در قسمتر از کمپ زندگ
ما تا یک هفته پیش روی یک ترپال و بدون توشک، » گوید: مبر فاصله دارد. او یم ۲۰که از دریا حدود 

خوشبختانه حاال  .شبانه خییل شد است، مخصوصا برای اطفال خوابیدیم. با یک کمپل هوا روی زمی   یم
 «.ایمها راحت شدهپالاند و ما کیم از شر گل و نم زیر تر ههای چوی  آورد برای ما پلیت

 اکسفام: کمپ جدید در لیسبوس از موریا بدتر است :ی   بارهدر هم

https://www.infomigrants.net/prs/post/28034/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/28034/%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 کمپ گل آلود

اندیشند. کمپ جدید که های آینده یمهای اخب  باران نباریده است اما مهاجران با نگرای  به باراندر هفته
اسیون و  تخلیه آب ندارد و به محض باریدن باران، در در یک میدان نظایم قدییم ایجاد شده سیستم کانالب  

 .شودمدت کوتایه به یک میدان گل آلود بدل یم

 

توانند وزارت داخله آلمان فدال اعالم کرد که چند هزار مهاجری که قرار بود در سال روان پذیرفته شوند، یم
ی کرونا به تاخب  افتاده بود ۲۰۲۱در سال   .به آلمان بیایند. مسافرت آن ها به این کشور در یی همه گب 

ی به کمک   دارند، از طریق برنامه های موسوم بهاین مهاجران که به رسمیت شناخته شده اند و نیاز بیشبر
«Resettlement» ()به آلمان یم آیند و پذیرش آن ها در اغلب موارد مستقیما از کشورهای  اسکان مجدد

 .شودمبداء انجام یم

دوستانه  مهاجر از طریق برنامه های برسر  ۵۵۰۰دهد که تا جمهوری آلمان فدرال معموال در هر سال اجازه یم
 .ر شوندوارد این کشو 

ی بیماری کرونا فقط   ۵۵۰۰تن از  ۱۱۷۸به گفته وزارت داخله آلمان فدرال، در سال روان به خاطر همه گب 
افزون بر این، مهاجرای  که در چارچوب این سهمیه در  .مهاجر توانستند از این طریق به این کشور بیایند

 .وندشبه این تعداد اضافه یم سال گذشته باید به آلمان یم آمدند،
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 .بی   ماه های مارچ و اگست این برنامه ها کامال به تعلیق درآمده بودند

قرار است که سفر این   ۲۰۲۱از ماه جنوری سال »یک خانم سخنگو در وزارت داخله فدرال آلمان گفت: 
 «.ختم شود ۲۰۲۱گروه از مهاجران به آلمان ادامه یابد و روند پذیرش مهاجران باید تا پایان سال 

 معموال کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان )یو ان اچ یس ار( در چارچوب برنامه های
«Resettlement» دهدیه تشکیل یمکند و برای آن ها دوسمهاجران را در محل انتخاب یم. 

 مصاحبه یم
 

 .ندکنپس از آن اداره مهاجرت آلمان فدرال )بامف( و ادارات امنیتر با متقاضیان پناهندگ

اجرای این پروسه با توجه به محدودیت های مسافرت در طول بحران کرونا، « یو ان اچ یس ار»اما به گفته 
 .در حال حاض  بسیار دشوار شده است

،-بعد از تخلیه کمپ سن وان افغان در یک شپناه موقتر در یک سالون ناهجویان جتعدادی از پ دوی 
اند. این شپناه گرم یک فضای راحت با تلویزیون و مب   پینگ پانگ نمایشگاه در منطقه له ویلت جابجا شده

 .ران کرده استها را نسبت به وضعیت صیح شان نگاکبر آندگویند کمبود هم دارد اما مهاجران یم

اند و یک برنامه طب   را در تلویزیون طلوع افغانستان تماشا اپه نشستهگرویه از مهاجران افغان روی کان
» گوید: یم (Coallia) خندند. ژوستی   پورت، هماهنگ کننده خدمات اجتمایع سازمان کوالیاکنند و یمیم
 تعداد دیگری از پناهجویان نب   در « های خارج  را تماشا کنند. کنند تا کانالها همیشه رایه پیدا یمآن

 .کنندبینند یا بازی یمهای موبایل خود ویدیو یمتیلفون

ها هم راحت نیست، در وسط یک سالون نمایشگاه له باید گفت که این سالون تفرییح مهاجران، که خییل
، ساخته شده است. این سالون نمایشگاه که به یک هنگر بزرگ  ویلت در شمال پاریس، پاریس اونت سنبر

 .رنطی   نایسر از کرونا تعطیل و حال به شپنایه برای پناهجویان بدل شده استشباهت دارد به دلیل ق

نومب  به اونت سنبر انتقال داده شده است  ۱۷وی  در د-احمد، مهاجر افغان که بعد از تخلیه کمپ سن
ی دارندد گوید که مهاجرانیم ر اینجا غذا داریم، جای خواب ما آرام و گرم است. د »:ر اینجا وضعیت بهبر
 یموی  هوا خییل شد بود و همه مهاجران در خیمهد-سن

 
 «.کردندها زندگ

 دوی  و شگردای  صدها مهاجر در شمال پاریس-تخلیه کمپ سن :بیشبر بخوانید

 داده است. او یمیم از ایت ۱۱ساله در  ۲۴این مهاجر 
 

گوید روند الیا به فرانسه آمده و درخواست پناهندگ
اش ادامه دارد و در انتظار نتیجه، روزهایش را به تماشای تلویزیون یا و پیاده گردی در پارک له اداری دوسیه

 .گذراندویلت یم

https://www.infomigrants.net/prs/post/28604/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
https://www.infomigrants.net/prs/post/28604/%D8%AA%D8%AE%D9%84%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مهاجر نیوزعکس از . ۲۰۲۰دسمب   ۱محل غذاخوری مهاجران در داخل مرکز پورت دوله ویلت، 

 «معجزه کوچک»

ده ش مهاجر اسکان داده ۴۸۰در آغاز در این مرکز »گوید: البان گینیو، یک مسئول دیگر سازمان کوالیا یم
 و سومالیای  بودند. حال حدود  درصد آنان افغان ۹۰بودند که 

، سودای  یای 
 ۴۲۰و بخش باقیمانده اریبر

 «.سال عمر دارند ۴۰تا  ۱۸جوان هستند و بی    اند که بیشبر شانمهاجر در اینجا باقیمانده

 با شمرده یم «معجزه کوچک»به گفته این فعال اجتمایع، ایجاد این مرکز برای مهاجران یک 
ً
شود که اصال

 یم» دوی  قابل مقایسه نیست: -های کمپ سنخیمه
 

کنند و از اینجا مهاجران در یک فضای گرم زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

برند. از لحاظ اجتمایع هم وضعیت آنان بهبر گ پانگ، و فوتبال بهره یمهای  مانند تلویزیون، پینسهولت
 «.کنیمشده و ما به گونه منظم این وضعیت را ارزیای  یم

یس  :در همی   باره ، مهاجران به بهداشت، ماسک و آزمایش ویروس کرونا دسبر پاریس: در کمپ سن دی 
 ندارند

قات ها وقت مالکنند و با دفاتر مربوطه برای آنکارمندان کوالیا مهاجران را در امور اداری کمک یم
ند.البان گینیو یمیم   ۱۵ما هر هفته برای » گوید: گب 

 
یموقت مصاحبه یم (OFII) مهاجر در اوف  «.گب 

ون از سالون فوتبال کنند. عکس از مهاجر نیوزمهاجران یم  توانند در مرکز له ویلت پینگ پانگ یا در بب 

 

 «امکارت بانکیم قطع شده و کارت بیمه هم نگرفته»

دوی  توانستند سوار -له ویلت از جمله مهاجرای  هستند که در عملیات تخلیه کمپ سنمهاجران مرکز 
های شمال ها هنوز هم در جادهها شوند؛ برخالف صدها مهاجر که این شانس را نیافتند و تعدادی ازآنبس

 یم
 

 .کنندپاریس بدون شپناه زندگ

https://www.infomigrants.net/prs/post/28371/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28371/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/28371/%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D8%B3%D9%86-%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 یماتاق چهار مهاج های شبیه کاکس ساخته شده و در هر مرکز له ویلت از اتاق
 

کنند. در این مرکز ر زندگ
 .کنندیک محل غذاخوری وجود دارد که روزانه سه بار مهاجران از آن استفاده یم

ساله افغان از والیت کندز است. او که در ماه جوالی وارد فرانسه شده از   ۲۰عبدالواحد، یک مهاجر 
کنند. ای شو صدا یمبرد زیرا عدههم خوابش نیمها گوید که شبکیفیت غذای مرکز ناراض  است. او یم

ش را در افغانستان جا گذاشته یم گوید در راه مهاجرت عبدالواحد که از تهدید طالبان فرار کرده و همه چب  
که آثارش تا  در کرواسیا پولیس به شدت مرا لت و کوب کرد» های زیادی روبرو شده است: با دشواری

شد. چون بیمه صیح نداشتم به داکبر مراجعه نکردم و ابتدا چند روزی نزد یمآمدنم به پاریس هم دیده 
 «.پرس کاکایم رفتم

 -او بعدتر ش وکارش به کمپ سن
 

هوا »یابد: کشد تا این که به این شپناه انتقال یمدر خیمه یم دوی  و زندگ
 کارت بان

 
کیم را قطع کرده و من پول در آنجا خییل شد بود اما در اینجا هم وضعیت بهبر نیست. اوف

 مطرح کرده اما تا هنوز جوای  نگرفته« ندارم. 
 
اند. یک کارمند کوالیا مشکل کارت او را از طریق ایمیل با اوف

 .عبدالواحد منتظر است به زودی کارت بیمه اش را نب   به دست بیاورد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ده است. عکس از مهاجر نیوزخوابیها یمها در شکعبدالواحد پیش از آمدن به مرکز له ویلت، مدت

 «در پاریس نزدهم نیاز شدیدی به داکتر وجود دارد»

اند اما به گفته ژوستی   پورت مهاجران ساکن مرکز قبل از آمدن به اینجا آزمایش ویروس کرونا را انجام داده
ای برند. تعدادی هماز کوالیا، برج  از مهاجران از درد پا یا مرض شکر رنح یم ط ناگوار و دشوار به دلیل شر

 در جاده
 

ها، با فشارهای روج و بیخوای  روبرو هستند. این در حالیست که به گفته کوالیا، خدمات زندگ
تعداد زیادی از مراکز » نوزدهم قناعت بخش نیست:  صیح برای این مهاجران و سایر ساکنان پاریس

جم داشته باشندمهاجران در این منطقه وجود دارند و برای مراجعه نزد داکبر ه  «.م باید مهاجران مبر

ان به مرکز کوالیا بیایند و وضعیت روج مهاجران را برریس کنند. ژوستی    قرار بود امروز جمعه یک تیم داکبر
 «.توانند به مهاجران دارو هم بدهندها در صورت نیاز یمآن» گوید: پورت یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 افغانستان را ترک کرده و سا ۱۵ساله افغان در  ۲۰هللا احمدزی، یک مهاجر عصمت
 
باالخره در سال  لگ

جا مهاجران را از  کردم در آناول به کاله رفتم زیرا فکر یم» از طریق آلمان وارد فرانسه شده است:  ۲۰۱۹
جا نداد. دوباره به پاریس برگشتم و مدیر را در بوبیت  گذراندنم  برند اما کش به منها یمها به شپناهکمپ

 .او هم از کیفیت غذا و کمبود داکبر در مرکز شکایت دارد« وی  رفتم. د-سن و بعد هم به

 
عکس از « این تخت خییل راحت نیست و ما نمیتوانیم به آسای  در آن بخوابیم. »هللا در اتاقش: عصمت

 مهاجر نیوز

نمیتوانیم  این تخت خییل راحت نیست و ما »گوید: کند و یمه تخت خواب اشاره یمهللا در اتاقش بعصمت
اند: او از این هم شکایت دارد که به مهاجران لحاف یا کمپل و بالش هم نداده« به آسای  در آن بخوابیم. 

 نیست، شب»
 
 «.ها هوا شد استتنها یک پتو در زمستان کاف

به گفته سازمان کوالیا، مهاجران در مراکز این سازمان به صورت موقت جابجا و سپس به مناطق مختلف 
 .شوندنسه فرستاده یمفرا

اند مهاجر از مرکز له ویلت به مراکز برریس وضعیت اداری و سایر مراکز موقت انتقال داده شده ۶۰تا کنون 
 و در هفته جاری ن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 

در این نشست، وی بیان کرد که دولت افغانستان روی پالیسی جامع مهاجرت کار میکند. عالوه بر این، وی از تکمیل شدن استراتیژی 
 . خبر داد« مهاجرت کار»پسا صلح و نیز پیشرفت در زمینه پالیسی قانونی ساختن مهاجرت با تمرکز بر 

فزون بر این، آقای کاکر تاکید کرد که جلوگیری از قاچاق انسان، پاسخدهی و مدیریت این پدیده در اولویت کار دولت افغانستان قرار ا
 . دارد

، پالن عمل (JDMC) پناهندگان در این نشست روی اعالمیه مشترک همکاری با اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرتهمچنان، معین امور 

، صدور شناسنامه الکترونیکی شهروندی برای مهاجران افغان در ایران و تعامل دولت (APAPPS) پاکستان تحت برنامهبرای عودت از 

ها برای ادغام مجدد نیز صحبت و نیازمندی افغانستان با ترکیه روی بازگشت داوطلبانه و تدریجی افغانها با در نظر داشتن ضرورت
 . کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

خانواده بیجاشده  170قوس به  12شنبه  4عودت کننده گان والیت کب  به روز  ریاست امورمهاجرین و
 اعدت نقدی توزی    ع نمود. آن والیت مس  جنگ در نایسر از

بوده که با حضور نماینده  NRCافغای  به هر خانواده از جانب موسسه  530هزار و  11کمک مذکور مبلغ 
 این اداره و موسسه یاد شده در مرکز توزی    ع شد. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 برای پناهجویان افغان را لغو کرده اند
 

براساس  .محاکم اداری در سال جاری هزاران تصمیم منف  پناهندگ
درصد از پرونده های رد شده ای که به محکمه مراجعه نموده اند، از محکمه  ۶۰یک گزارش تازه حدود 

 .جواب مثبت دریافت کرده اند

  ۵۶۴۴براساس یک گزارش رسانه ای، محاکم اداری در نه ماه نخست سال جاری 
 

تصمیم منف  پناهندگ
جشنبه گزارش داده که از برای پناهجویان افغان را لغو کرده اند. روزنامه گروه رسانه ای "فونکه" روز پن

 .درصدشان موفق شده اند ۵۹/۱دوسیه ای که برای تجدیدنظر به محکمه مراجعه کرده اند،  ۹۵۵۷میان 

این آمار از پاسخ حکومت فدرال به یک پرسشنامه فراکسیون حزب چپ در بوندستاک یا پارلمان آلمان 
 .ین رسانه قرار داده استبرآمده است. این حزب معلومات این پاسخنامه را در اختیار ا

درصد از تصمیم های اداره  ۵۰اگر بیشبر از »اوال یلپگه، سیاستمدار حزب چپ به این روزنامه گفت: 
قابل قبول است وی اضافه  «. مهاجرت فدرال پس از برریس های قضای  نادرست باشند، این یک نتیجه غب 

د»کرد:   فدرال وی خواس«. در این زمینه باید تجدیدنظر صورت گب 
 

تار این شد که اداره مهاجرت و پناهندگ
 از روی محاکم اداری برداشته 

 
تصمیم های نادرستش را به تنهای  بازنگری و تصحیح کند تا بار کار اضاف

 .شود

 آلمان )بامف(
 

 اداره مهاجرت و پناهندگ

مورد دیگر شکایت های پناهجویان افغان از تصمیم اداره مهاجرت براساس  ۳۷۷۸براساس این گزارش در 
 مطرح نیست، 

 
قانون دوبلی   نب   حل و فصل شده است. در چنی   مواردی، قبویل یا رد درخواست پناهندگ

ی یم   توسط کشور عضو اتحادیه اروپا تصمیم گب 
 

 به درخواست پناهندگ
 

بلکه در مورد صالحیت رسیدگ
 .شود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا  ان قابل توجیه افزایش یافته است؛ اگرچه شورشیان طالبان و  اخب  خشونت ها در افغانستان به مب  
حکومت افغانستان در حال حاض  در دوحه پایتخت قطر برای صلح مذاکره یم کنند، اما در دو هفته  

کشته نفر   ۵۰گذشته در دو حمله بر مراکز آموزیسر و حمالت موشیک به کابل پایتخت این کشور بیش از 
 . شده اند 

کمیسیون اتحادیه اروپا راجع به احداث یک کمپ جدید دائیم در جزیره لیسبوس با مقام های دولتر یونان 
 .به پایان برسد ۲۰۲۱به توافق رسیده است. قرار است که ساخت این اردوگاه، تا ماه سپتمب  سال 

در جزیره  ۲۰۲۱کرد، تا سپتمب  سال کمیسیون اروپا که مقر آن در شهر بروکسل است روز پنجشنبه اعالم  
ایجاد خواهد شد که ریاست آن را مقام « مرکز جدید و با کیفیت برای پذیرش مهاجران»لیسبوس، یک 

ک به عهده خواهند گرفت  .های یونای  و اتحادیه اروپا به صورت مشبر

دم سهم یماین نخستی   بار است که اتحادیه اروپا در احداث و اداره یک کمپ به گونه مستقی  .گب 

پس از آتش سوزی های  که در ماه سپتمب  به ویرای  کمپ موریا منجر »کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد: 
 «.رودشد، تاسیس این کمپ یک گام مهم برای حل مشکالت به شمار یم

ین کمپ مهاجران در اروپا بود. این کمپ به صورت کامل سوخت و ب  ۱۲یش از موریا که تا آن زمان بزرگبر
 .هزار تن ی  خانمان شدند

پس از آن، مهاجران به یک کمپ موقت در جزیره لیسبوس انتقال داده شدند که از خیمه ها تشکیل شده 
ایط فاجعه بار کمپ جدید شکایت کردند، به طور مثال از این   است. اما آن ها از همان آغاز به خاطر شر

 .دکه تخت، برق و آب روان در آن جا وجود ندار 

 .در ماه اکتب  امسال، بارش شدید هشتاد خیمه را از بی   برد

 .مهاجر تا ماه سپتمب  در آن جا بمانند ۷۲۰۰بنا به اطالعات کمیسیون اتحادیه اروپا، باید حدود 

این کمیسیون در ادامه گفت، بروکسل در ماه نومب  پرداخت پنج میلیون یورو را تایید کرده است تا این کمپ 
 .فصل زمستان آماده شود و تامی   انرژی و آب نب   بهبود یابد موقت برای

های ویژه سکونت را از مراکز دیگر مقام های یونای  اعالم کردند که به کمپ موقت در  دستور انتقال کانتیب 
 .کنندجزیره لیسبوس صادر یم

ز، الکیس  آرشیف: اردوگاه موریا پیش از این که در آتش سوزی ماه سپتمب  از بی   برود/ عکس : رویبر

 کنستانتینیدیس 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، برای این مرکز جدید در چارچوب یک برنامه که توسط اتحادیه اروپا  طبق اطالعات مقام های یونای 
در نظر گرفته شده است. افزون بر این ورود « حصارهای دوالیه»و « کمپ های بسته»تمویل شده است، 

ول خواهد شد  .و خروج به این مراکز نب   کنبر

 در آن »عالوه بر آن، این کمپ ها قرار است به سیستم های ضد آتش سوزی مجهز شوند و 
 

ایط زندگ شر
 .باشد. کمیسیون اتحادیه اروپا این اظهارات را تایید کرده است« جا در مطابقت با کرامت انسای  مهاجران

ایط در کمپ جدید  تندردهای بی   الملیل خواهد سا در مطابقت با قوانی   اتحادیه اروپا و»بر این اساس، شر
 .، به طور مثال در بخش های صحت، امنیت و کیفیت تشناب ها و حمام ها«بود

میلیون یورو برای احداث مراکز جدید پذیرش در  ۱۳۰به گفته یک سخنگو، کمیسیون اتحادیه اروپا حدود 
 از آن به لیسبوس اختص

 
 .اص یافته استجزایر لیسبوس و خیوس در نظر گرفته است که بخش بزرگ

میلیون دیگر نب   تایید شده است که آتن برای ساخت سه مرکز کوچکبر پذیرش  ۱۲۱افزون براین، پرداخت 
 .در جزایر ساموس، کوس و لیسبوس دریافت کرده است

 .به پایان برسد ۲۰۲۱قرار است که ساخت این کمپ ها نب   تا سپتمب  سال 

دیه اروپا گفت، کمپ جدیدی که قرار است در جزیره لیسبوس ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحا
 .ساخته شود، بازتاب دهنده تحول در سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا است

این کمیسیون در اواخر ماه سپتمب  پس از سال ها درنگ و تاخب  یک بسته پیشنهادی را برای اصالح سیستم 
 اتحادیه اروپا ارائه کرد. ترسی    ع روند 

 
وی  و اخراج  پناهندگ  در مرزهای بب 

 
 به درخواست پناهندگ

 
رسیدگ

 .شی    ع تر مهاجران شامل این پیشنهادها است

گونبر بورکهارت، مدیر عامل سازمان حایم پناهجویان )پرو ازول( با انتقاد از این بسته پیشنهادی گفت، 
 عادالن

 
 را اتحادیه اروپا قصد ندارد با تمویل احداث این کمپ ها روند رسیدگ

 
ه به درخواست های پناهندگ

اتحادیه اروپا به این »خواهد به اخراج هرچه شی    ع تر مهاجران کمک کند. او گفت: امکان پذیر کند، بلکه یم
د   حق مهاجران از آن ها سهم یم گب 

 «.وسیله در گرفیر
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 وعودت کنندگان

 

 

 آسیای  بسته کمیک 
 
 برق در والیات غری  افغانستان، منظور  ۱۵۴٫۴بانک انکشاف

 میلیون دالری را برای تامی  
 .نموده است

 گفته است که این بانک کمک 
ٔ
نامه میلیون دالری برای تامی   برق در  ۱۵۴،۴بانک توسعه آسیای  در خب 

ش شبکه برق این کشور به والیات غری  فر 
یس به برق برای افغانستان با گسبر اه و هرات و اطمینان از دسبر

  .جوامع آسیب پذیر در این دو والیت را تصویب نموده است

تهمینه محمدوا، متخصص بخش انرژی بانک انکشاف آسیای  میگوید که هرات و فراه به شبکه میل برق 
ت، تخریب محیط زیست ن والیاهای تجارت برای مردم در ایمتصل نیستند، که این منجر به افزایش هزینه

 .شودهای توسعه پایدار یمو ضعف شاخص

ایط زند   و فرصت های اقتصادی هخانم محمدوا عالوه نمود که با اتصال این دو والیت به شبکه میل، شر
 

گ
 میکنند بهبود خواهد بخشید

 
ایط سخت زندگ  .خانواده های را که در شر

دو کشور، منبع تغذیه از ترکمنستان را تمدید خواهد کرد   این پروژه تحت توافقنامه خرید و فروش برق بی   
گزیت  برق تولید مگاوات و جای ۱۰۰های بادی و خورشیدی تا که شامل تولید برق با استفاده از سیستم

 .باشدشده از گاز با برق شبکه تجدید پذیر و واردایر بر پایه گاز با هزینه کمبر است، یم

  ۳۶٫۴بسته کمیک، میلیون دالر  ۱۵۴٫۴از مجموع 
ر
میلیون دالر آن از طرف صندوق توسعه آسیای  و متباف

میلیون دالر دیگر آن از سوی صندوق اعتماد زیرساخت های افغانستان از طریق کمک مایل حکومت  ۱۱۸
 .ایتالیا از طریق سازمان پیمان آتالنتیک شمایل، میباشد
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. 

 

 

 نه( کشف شده استای به زبان پهلوی )پاریس میایاست که در آن نوشتهترین نقطه دندربند شمایل

های گذشته این اند. در سالبسیاری از کشورهای غری  شهروندان خود را از سفر به داغستان برحذر داشته
ی گروه جمهوری خودمختار در جنوب روسیه، به ویژه در شهر تارییح  دربند، بارها  های تندروی صحنه درگب 

وهای دولتر روسیه بوده است. اسالم  گرا با نب 

اتوری ایران بود. در سده ششم میالدی، ساسانیان در این شهر یک   مرز شمایل امبی
دربند در دوره ساسای 

ی کنند. سازندگان ا دژ عظیم با دیوارهای دفایع ساختند تا از یورش ین سامانه قبایل شمایل به ایران جلوگب 
اند که عموما به نام های  به زبان پهلوی )پاریس میانه( به یادگار گذاشتههای گوناگوِن آن کتیبهدر بخش

 معمار و حسابدار یا اتمام ساخت یک بخش اشاره دارند. 

اتوری دربند شمایل ترین نقطه دنیاست که نوشته ای به زبان پهلوی در آن کشف شده؛ زبان رسیم امبی
 . ستکه نیای پاریس کنوی  ساسای   

 


