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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ز از مرگ اول ونانی  4 ----------------------------- (یس بر  بر   (پناهجو در اثر کرونا در شهر آتن خیر داد ی 

  ستمیاصالح س یبرا یشنهادیپ مانیها به پواکنش
 

 6 - (وزیاروپا) مهاجر ن هیو مهاجرت اتحاد پناهندگ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

 8 ---------------------------------- (وزیاست) مهاجر ن افتهیکاهش   ونانیاز آلمان به  انیاخراج پناهجو 

 10 ---------- (یآزاد یکشور در افغانستان شد) صدا  نیکارگران ا  یبرا زهیپاکستان خواهان سهولت و 

 11 --------------------------------- وله( چهیشوند) دو  به آلمان منتقل یم ونانیکودک پناهجو از  ۷۰

د) کنیم یهمکار  ازمندانیو ن گانجاشدهبه بر  زمستابز  یهادر بخش کمک ورو ی ونیلیاتحاديه اروپا دو م

 12 -------------------------------------------------------------------------------------- وزارت( تیوبسا

 13 ------------------- وزارت( تیاند ) وبسا جاشدهیب بر اثر نا امنز  سیخانواده در بادغ 300کم دست

 14 ---------------------- وزارت( تیشدند ) وبسا د یمستف خورایکی  ده ها خانواده درکیز از مساعدت غ
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کمپ ماالکاسا در نزدییک شهر آتن از سه هفته پیش قرنطینه شده است )عکس مربوط به ماه آوریل 
 است(

ساله افغان که پدر دو کودک است در کمنی در شمال  ۶۱مقامات رسیم یونان از مرگ یک پناهجو 
ز مورد رسیم مرگ پناهجویان در یونان در اثر کروناست   .شهر آتن خیر دادند. این اولی 

ز، این مرد در کمپ پناهجویان ماالکاسا که در نزدییک شهر آتن است به رس یم برده و در به گزارش رویتر
  .یک بیمارستان در آتن درگذشته است
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 مورد شناسایی شده از مرگ در اثر  ی
ن ز گفت که این اولی  گزاری رویتر ک مقام رسیم دولت یونان به ختر

 .کرونا در میان پناهجویان از زمستان سال گذشته است که بیماری شیوع یافته است

ن یوناین یم  .اندادی هستند که با این مرد در تماس بودهگویند که پیگت  افر مسئولی 

ی بوده است اما کمپ ماالکاسا که حدود مشخص نشده است   که این مرد چه مدت در بیمارستان بستر
، نزدیک به سه هفته است که به دنبال نتیجه سه هزار پناهجو در آن به رس یم برند از هفتم سپتامتر

 .آزمایش مثبت کرونا در میان ساکنان آن قرنطینه شده است

شها درباره وضعیت پناهجو این مورد بر نگراین  ویروس کرونا و بیماری   یان در یونان و خطر شیوع و گستر
 .را افزایش داده است ۱۹کووید

هایی در جزایر یونان در هزار نفر آنها در کمپ ۴۰هزار پناهجو در یونان هستند که نزدیک به  ۱۱۰حدود 
ایط بدی به رس یم  .برندرسر

 

 از کمپ موریااردوگاه کارا تپه؛ محل اسکان موقت پناهجویان آواره شده 

ن  ۲۴۰هفته گذشته مقامات یونان تایید کردند که نتیجه آزمایش کرونا  نفر از پناهجویان که پس از سوخیر
 .منتقل شدند، مثبت بوده است اردوگاه موقتر کاراتپهکمپ موریا به 

سال بوده و اغلب هیچ عالئیم از بیماری  ۲۴به گفته مقامات دولتر یونان، متوسط سن این افراد 
نداشتند. گزارش شده که از ماموران پلیس و کارکنان کمپ هم آزمایش کرونا گرفته شده ویل جواب 

 .آزمایش آنها منفن بوده است

https://www.bbc.com/persian/world-54190444
https://www.bbc.com/persian/world-54190444
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هزار مهاجر  ۱۲باعث شد که که بیش از  در کمپ موریا در جزیره لسبوس یونانسپتامتر  ۸آتش سوزی 
وع  .شان دوباره آواره شوندبدون رسپناه و امکانات بهداشتر از محل اسکان چهار پناهجوی افغان به رسر

 .سوزی که موریا را ویران کرد، متهم شدندآتش

ای در کارا تپه اران مهاجر را از اردوگاه ویران شده موریا به اردوگاه تازهپلیس در جزیره لسبوس یونان هز 
 وجود نداردمنتقل کرده است. اما پناهجویان یم

ی
 .گویند که در این اردوگاه موقت امکانات بهداشتر و زندگ

 و مهاجرت در این اتحادیه 
ی

کمیسیون اتحادیه اروپا یک پیمان جدید را برای اصالح سیستم پناهندگ
ن کشورهای عضو اتحادیه اروپا و فشار کمتر   بی 

 بیشتر
ی

، همبستیک پیشنهاد کرده است. اخراج های بیشتر
که این کمیسیون روز برای پذیرش پناهجویان از موضوعات اصیل این پیمان است. پیمان پیشنهادی را  

https://www.bbc.com/persian/world-54131735
https://www.bbc.com/persian/world-54131735
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 کرد، مورد انتقادات زیاد قرار گرفته است. برریس کوتایه از واکنش
ن
ها را در اینجا چهارشنبه معرف

  :بخوانید

 بوکهارت، مدیر اجرایی سازمان حایم پناهجویان "پرو ازول" گفته است: 
این یک پیمان شیطاین »گوینتر

های راست گرا اعمال گردیده و خیانتر است از جانب  محروم کردن از حق است که از جانب پوپولیست 
ی کساین که به دنبال حمایت هستند  و حقوق بشر

ی
  «.کمیسیون اتحادیه اروپا به قانون پناهندگ

مسئولیت »کاتارینا باریل، نماینده حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان اروپا به این باور است که 
به  هده کشورهای یم ماند که در مرزهای خارجر اتحادیه اروپا قرار دارند،اصیل و بنابراین فشار اصیل بر ع

ن اسپانیا. حاال باید این کشورها به مقایسه دیگر اعضا بی شتر  عنوان مثال یونان، ایتالیا، مالتا و همچنی 
، زیرا ما اغلب روی یی کردهاکمک شوند. اکنون من کنجکاو هستم که ببینم آیا این اقدام کارآیی دارد یا خت 
ه در این راستا کمک کرده است ن ن انگت 

 «.در این زمینه داشته ایم و تا حال نه تهدید و نه هم داشیر

( در پارلمان اروپا به این باور است که "تالش امرو  ال آلمان )اف دی یی ، نماینده حزب لیتر ز  نیکوال بت 
انه   یک سیستیم که پیمان سختگت 

ن
ن سست تر یم کند، به کمیسیون اتحادیه اروپا برای معرف ای دوبلی 
 نیست

ن
 ".موقع و درست است، اما کاف

 پیمان جدید مهاجرت اتحادیه" :اما یورگ میوتن، ییک از وکالی حزب بدیل برای آلمان )آ اف دی( یم گوید
ال و فرهنگ  ما، دولت رفاه عامه ما، امنیت داخیل ما، جامعه لیتر

ی
 اروپا چالشر است در برابر روش زندگ

  " .غریر ما مسییح

ها در پارلمان اروپا در توییتر اش نوشته است:  ن  فراکسیون ستر
ی

اریک مارکوارت، سخنگوی سیاست پناهندگ
دوستانه رشد کند. ضعف پیشنهاد کمیسیون   منصفانه و بشر

ی
"از خاکستر موریا باید یک سیستم پناهندگ

 " .نان رنج خواهند برداین است که بسیاری از افراد در اردوگاه ها در مرزهای خارجر همچ

یه "کاریتاس" به این باور است که "پیش روپا برای انویس کمیسیون اتحادیه پیتر نهر، رئیس سازمان خت 
 به آن نیاز داشته باشیم. به جای 

ً
 نیست که ما فورا

ی
 و مهاجرت دستاورد بزرگ

ی
یک سیستم جدید پناهندگ

ک، تمرکز کامال روی دفاع   و مسئولیت مشتر
ی

 ".و عقب راندن استهمبستیک

کاتیا الیکرد، معاون فراکسیون پارلماین احزاب سوسیال مسییح و اتحادیه سوسیال مسییح بایرن یم گوید  
 را ارائه داده 

ی
که "خوب است که کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد اصالح سیاست مهاجرت و پناهندگ

 منافع همه کشورهای عضو. 
ی

اما ما هنوز فاصله زیادی از ایجاد یک است. این تالیسر است برای هماهنیک
 در اروپا داریم

ی
ک پناهندگ  ".سیستم مشتر

ان بدون مرز" یم گوید که "همه  و مهاجرت در سازمان "داکتر
ی

 ماری فون مانتویفل، کارشناس امور پناهندگ
ن نشان یم دهد که سیاست اتحادیه اروپا بیشتر از همه روی اخراج و عقب راندن مهاجران متمرک ز یم چت 

 شود
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وزارت امور مهاجرین 
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رقم اخراج پناهجویان رد شده از آلمان به یونان در حال کاهش است. گروه رسانه یی فونکه به نقل از 
ده مهاجر به یونان بازگشتان ۸۵پولیس فدرال آلمان گزارش داده است که از ماه جنوری تا آگست امسال، 

 .مهاجر از آلمان به یونان پس فرستاده شده بودند ۱۲۱شده اند. در مدت مشابه سال گذشته 

 ۵به نشر رسید، در ماه مارچ )( ۲۰۲۰سپتمتر  ۲۵براساس گزارش گروه رسانه یی "فونکه" که روز جمعه )
ه سیده بود. در ماتن(، اپریل )یک نفر( از آلمان به یونان اخراج شده اند. در ماه یم این رقم به صفر ر 

 .مورد اخراج به یونان وجود داشته است ۱۲تن و در ماه آگست  ۱۶جوالی 

پناهجو رد شده به  ۲۲، ۲۰۱۶براساس اطالعات پولیس فدرال آلمان، از ماه جنوری تا ماه آگست سال 
وجود  ۲۰۱۷مورد در سال  ۴۶و  ۲۰۱۷مورد در مدت زمان مشابه در سال  ۱۹یونان بازگردانده شده اند. 

  .داشته است

ن   اخراج ها، مقررات دوبلی 
 ۳در حال حاضن بیشتر پناهجویان از ترکیه به یونان یم آیند. مبنای قانوین

است. بر این اساس، همان کشور اتحادیه اروپا که یک پناهجو برای بار اول از طریق آن وارد خاک اروپا 
 اش را 

ی
 به درخواست پناهندگ

ی
 .داردشده است، مسئولیت رسیدگ

ن   به درخواست پناهجویاین که از یک کشور عضو پیمان ۳مقررات دوبلی 
ی

ایط پذیرش و نحوه رسیدگ ، رسر
ن درخواست خود را ارائه کردند اما از کشور دیگری سابقه درخواست یا ویزا داشته اند را تعریف یم  دوبلی 

  .کند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 به داین قرارداد مشخص یم 
ی

 را دارد و در کدام رخنماید که کدام کشور مسئول رسیدگ
ی

واست پناهندگ
 " شود. یک بانک اطالعایر به نامحالت باید پناهنده به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده 

EURODAC "   
ی

ن وظیفه دارد تا شناسایی متقاضیان پناهندگ  نت 
ی

برای ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگ
 در کشور دیگری در اتحادیه اروپا 

ً
 داده بوده که قبال

ی
اند را تسهیل کند. در قرارداد  درخواست پناهندگ

ن  ی به ویژه برای کودکان، بیماران و افراد آسیب  ۳دوبلی  پذیر، تالش شده است تا مسائل حقوق بشر
ن زمان، بسیاری از سازمان های خانواده ها و عدم جدایی اعضای خانواده از هم در نظر گرفته شود. در عی 

 از اجرای این قانون و نحوه آن با توجه به وجود بندهای مشخص قید شده ابراز  مربوط به امور 
ی

پناهندگ
 .کنند  نگراین یم

س، جمهوری چک، دنمارک،  ن یم شوند: اتریش، بلحیم، بلغاریا، قتر این کشورها شامل پیمان دوبلی 
کزامبورگ، ا، لتوانیا، لتونیا، لو استونیا، فنلند، فرانسه، آلمان، بریتانیا، یونان، مجارستان، ایرلند، ایتالی

 .مالتا، هالند، پولند، پرتگال، رومانیا، سلواکیا، اسلونیا، اسپانیا، سویدن، ناروی، ایسلند و سویس
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ارگران کشورش در افغانستان شده و خواسته رئیس اسامبله میل پاکستان خواهان سهولت ویزه برای ک
یس دیدار با زندانیان آن کشور در افغانستان داده است تا به کارمندان قونسلگری های پاکستان دسیر

 .شود

ان( در صفحه تویتر پارلمان پاکستان نشر شد ۷این معلومات شام دوشنبه ) ن  .مت 

ستش را در دیدار با عبدهللا عبدهللا تان درخواها، اسد قیرص رئیس اسامبله عمویم پاکسبر اساس گزارش
 .رئیس شورای عایل مصالحه میل افغانستان مطرح کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فریدون خوزون سخنگوی شورای عایل مصالحه میل شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که در دیدار آقای 
عبدهللا به  ین سفر عبدهللااوگو صورت گرفت. او عبدهللا با قیرص، روی مسایل دو جانبه هم گفت

 .آباد را با اهمیت عنوان کرداسالم

ای کمک کند. به های منطقهگوید: "این سفر مهیم است تا ما را در جلب همکاریآقای خوزون یم
ک با پاکستان از پروسه صلح افغانستان ایجاد شود  ".خصوص یک درک مشتر

ان( با عمران خان صدراعظم، عارف علوی رئیس  ۸شنبه، قرار است عبدهللا عبدهللا امروز )سه ن مت 
ن اردوی پاکستان دیدار کند  .جمهور و قمر جاوید باجوه لوی درستت 

کودک پناهجو، از یونان به آلمان   ۷۰بنابر اظهارات یک سخنگوی وزارت داخله آلمان قرار است حدود
 .تن آنان کودکان زیر سن بدون همراه از کمپ موریا اند ۵۰قل شوند. از جمله منت

 

 عکس از آرشیف

https://www.dw.com/fa-af/%DB%B7%DB%B0-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-55083152
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن گفته است که قرار است حدود  کودک   ۷۰یک سخنگوی وزارت داخله آلمان روز دوشنبه در برلی 
دون پناهجوی زیر سن ب ۵۰پناهجو روز چهارشنبه از جزایر یونان به آلمان منتقل شوند. از جمله حدود 

 یم کردند، یم باشند
ی

 .همراه که پیش از این در کمپ موریا زندگ

 تخریب گردید. این کودکان پناهجو یک پروسه انتخاب در 
ً
ا دریک آتش سوزی مهیب کامال این اردوگاه اخت 

  .مناطق غت  جزیره یی یا خشکه در یونان را پشت رس گذاشته اند

کودک با اعضای اصیل   ۲۰چهارشنبه گذشته حدود  این سخنگو افزوده است که عالوه بر این روز 
نفر یم شوند. او گفته است  ۱۰۰خانواده هایشان ضمن پروازی به آلمان رسیده اند، که در مجموع حدود 

ماری است که آلمان یم خواست آنها را با اعضای اصیل نفرکودکان بی ۲۴۳پذیرش   این بخشر از برنامه
 .خانواده هایشان از یونان بپذیرد

کودک و افراد بالغ به   ۵۰۰در چار چوب این برنامه پیش از این در هفته ها و ماه های گذشته حدود 
   .آلمان آمدند و در ایالت های این کشور تقسیم شدند

 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

13 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 رئیس کمک پاندول
ن
ی دفتر اتحادیه اروپا در کابل تعهد کرد که دو میلیون یورو را در بخش  ف های بشر

 به یر کمک
 .کندهای نیازمند در افغانستان کمک یمها و خانوادهجاشدههای زمستاین

 رسپرست و نامزد وزیر و 
ر
گان در زارت امور مهاجرین و عودت کنندهوی در مالقاتش با نور الرحمن اخالف

ها از طریق موسسات جهت رفع هایش افزود که این کمکمقر این وزارت، ضمن تاکید به ادامه همکاری
گردد. اتحادیه اروپا از طریق موسسات به جاشده در فصل رسما توزی    ع یمهای یر نیازمندی خانواده

ن ها و از طریق سازمجاشدهیر  های اسالم قلعه و گان نیازمند در مرز مهاجرت به برگشت کنندهالملیل ان بی 
 یممیلک رسیده
ی

 .نمایدگ

های اتحادیه اروپا در گذاری از همکاریگان ضمن سپاسرسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده
 بیشتر افغانستان و یادآوری از یک روحیه خوب هم

ی
 آن کاری میان وزارت و موسسات؛ خواستار هماهنیک

 در قسمت تشخیص اولویتنهادها جهت رسیده
ی

 بهتر گردیده گفت:"هماهنیک
ی

ها، ما را بیشتر در گ
 رسیده
ی

 ".کند و موثریت کار را بیشتر یم سازدها کمک یمگ

" همچنان به کاهش مصارف اداری و امنیتر انجوها تاکید کرده بیان کرد که وزارت برنامه  
ر
آقای "اخالف

 به یر 
کاران جامعه های نیازمند را روی دست دارد و این برنامه را با همگان و خانوادهجاشدهکمک زمستاین

یک خواهد کردجهاین به  .خصوص اتحادیه اروپا رسر

شود که در گان در حایل آماده توزی    ع کمک زمستاین به نیازمندان یموزارت امور مهاجرین و عودت کننده
ی نمایدجاشده رسيدههزار خانواده یر ۹۵کاری جامعه جهاین به زمستان گذشته توانست با هم

ی
 .گ

ان 5به تاری    خآمریت امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت بادغیس  ن خانواده در  300از بیجاشدن  مت 
 ولسوایل های قادس و آبکمری آن والیت ختر داد. 

طالبان در ولسوایل های یادشده والیت بادغیس به قلعه نو مرکز   خانواده های یاشده درحمله مسلحانه
ی مرکز بادغیس قرار دارند.   40و 15یجاشده اند. ولسوایل های یادشده درب والیت این   کیلومتر

ک رسوی به ساحه اعزام شده و قرار  موضوع یاشده   و تیم های مشتر
ی

با سازمان های مدد رساین هماهنیک
 است اداره مهاجرین و نهاد های همکار به زودی مدد رساین کند. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

ان ،  6ریاست امورمهاجرین و عودت کننده گان والیت کتن ، به تاری    خ ن  خانواده بیجاشده درآ نوالیت 69مت 
 را مساعدت نمود. 

ین و بودند که توسط اداره امورمهاجر این خانواده ها از اثرناامتن ها و حوادث طبییع به مرکز کتن بیجاشده 
 موسسات مدد رسان شناسایی شده است. 

ی
 عودت کننده گان این والیت با هماهنیک

خانه ،کمپل ، ترپال ، والبسه از جانب موسسه  ن بوده   SCIمساعدت یاشده شامل بسته های وسایل آشتی
 یت توزی    ع شد. که با حضور نماینده موسسه یادشده و اداره مهاجرین کتن درمرکز این وال 

 


