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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 Error! Bookmark not(هیافغانستان) العرب یرشد اقتصاد یبرا بانک جهان   یدالر  ونیلیم 100کمک 

defined. 

ه ماه) العرب یط رانیهزار مهاجر افغان از ا 571از  شیبازگشت ب
ٌ
 Error! Bookmark not(هین

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ------- وله( چهیبه آلمان انتقال داده شدند) دو  ونانیپناهجو از  ۹

 Error! Bookmark(کیشود) سپوتن برریس کا یزنان مهاجر در آمر  یاجبار  یساز  میزمان ملل: عقسا

not defined. 

(وزیدر مرزها) مهاچر ن یدر مراکز نگهدار  انیبا خارج سیپول ی   آم ضیو تبع ن  قانوی  فرانسه: رفتار غ

Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not(وزیاروپا است ) مهاجر ن هیاتحاد ندهیآ ی" برامرکل: بسته مهاجرت "محیک

defined. 

وزارت( تی) وبسا.کرد  دار یفنلند در کابل، د ی  گان با سفکنندهو عودت نیرسپرست وزارت امور مهاجر 

Error! Bookmark not defined. 
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یابد. فلم مستند اکتوبر ادامه یم ۱۰شده و تا  سپتمیر آغاز  ۳۰سومی   جشنواره فلم حقوق بشر در برلی   از 
ک دست اندرکاران ایران و افغان  که محصول« تارهای ممنوعه» است، نی   در این جشنواره اکران مشیر

  .شد

 

باشد. در جشنواره جریان یم در « آینده اکنون است»قوق بشر برلی   با شعار فلم ح ۲۰۲۰جشنواره سال 
توانمندسازی زنان به نمایش در یم آیند؛ فلم هانی از  امسال فلم های با محتوای بحران اقلیم، پایداری و 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-55136583
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موضوعانر چون دموکرایس، عدالت، آزادی و حفاظت از محیط زیست ساخته  رسارس جهان که بر محور 
   .ندا شده

 حسن نوری نی   منتخب» تارهای ممنوعه«فلم مستند 
بخش مسابقه اصیل جشنواره فلم  به کارگردان 

ی امسال شده است. حسن نوری کارگردان افغان در رشته سینما در ایران تحصیل کرده و   های حقوق بشر
ی از دانشگاه جانی  لم های او ییک "تا تهران دارد. او دو فلم مستند دیگر نی   تهیه کرده است. ف سند ماسیر

" است  .که دست هایم توان دارد" و دیگری به نام "اریکی  

  فلم
ً
آن ایران  و نییم  دقیقه نی است که نییم از دست اندرکاران ۷۵تارهای ممنوعه مستند بلند حدودا

، حکیم، محمد و ثر  دیگر افغان اند. داستان فلم رؤیای چهار جوان مهاجر افغان یا است به نام های اکیر
در ایران تولد و بزرگ شده اند و هیچگاه رسزمی   پدری خود را ندیده  که به غی  از حکیم همه در مهاجرت

 .اند

ها موسیقر یم شب برای تامی   معیشت خود و خانواده هایشان روزها خیایط و نجاری یم کنند و  آنها 
" در  ارند و همیشه رؤیای برگزاری کنشت تهران د نوازند. این چهار جوان یک گروه راک به نام "اریکی  

پرورانند. داستان فیلم "تارهای ممنوعه" روایت همی   رؤیاست و  موسیقر در کشور خود را در رس یم
بخشر  هانی که فرا راه آنها وجود دارد. بخشر از مستند "تارهای ممنوعه" در ایران و  مشکالت و سختر 

 .دیگر در افغانستان ثبت شده است

 

  صحنه نی از ثبت فلم تارهای ممنوعه در افغانستان

https://www.dw.com/fa-af/%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%81%D9%84%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF/a-55136583
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، قهرمان" فلم  با حضور اکیر عطانی
این فلم، در سومی    تارهای ممنوعه" به تاری    خ اول اکتوبر در برلی  

 .جشنواره فلم حقوق بشر برلی   اکران شد

 تریلر این فلم را اینجا ببینید

شده است. او دو سال را  ماه پیش از راه قاچاق به آلمان مهاجر  ۱۱عطانی از بازیگران این فلم حدود  اکیر 
ی کرده است. عطانی گفت:  بار دیگر با  بود که توانستم فلم را ببینیم و یک بار اول»در مسی  مهاجرت سیر

 «.خاطرات گریه کنم

در حوزه مهاجرت  ساالری، تهیه کننده جوان فلم "تارهای ممنوعه" که ایران  است، یم گوید کمیر  افسانه
کرد که این فلم با توجه به اینکه در مورد   افغان ها در ایران فلم ساخته شده است. او ابراز امیدواری

  .ست بتواند در این جشنواره دست آوردی داشته باشدبشر ا مهاجرت و به نحوی مرتبط با حقوق

اکتوبر به صورت  سپتمیر آغاز شده و قرار است تا ده ۳۰جشنواره فلم حقوق بشر برلی   که از  سومی   
  .ترکیتر آنالین و حضوری در برلی   ادامه یابد

رای بدهند، آنها شانس  د و عطانی یم گوید که اگر مردم فلم "تارهای ممنوعه" را از طریق آنالین ببینن اکیر 
ی برای برنده شدن در این جشنواره دارند. فلم تارهای ممنوعه" قرار است به تاری    خ پنجم اکتوبر " بیشیر

 :سینما به نمایش گذاشته شود. حسن نوری کارگردان این فلم به دویچه وله گفت نی   در برلی   روی پرده
 ».امیدوار هستیم که اتفاق خونر برای این فلم بیافتد«

ان  جشنواره فلم حقوق بشر برلی   امسال چندین فلم اکران یم شود، از جمله آموزش در  اسکیت بورد دخیر
تصاویری که حرکات ورزیسر جسورانه  .افغان در فلم کارول دیسینگر نی   به تصویر کشیده شده است

ان چادرپوش را نشان یم د   .افغانستان را از یک زاویه دیگر به تصویر یم کشد هد و دخیر

فلم "تارهای ممنوعه" تا کنون در چندین جشنواره داخیل و خارجر دیگر نی   به نمایش گذاشته شده 
 .است

هندوراس به مقصد ایاالت متحده امریکا به راه افتاده اند.  مهاجر از  ۳۰۰۰از  با وجود پاندیم کرونا، بیش
وی کرده اند و راه مهاجرت را در پیش گرفتهفراخوان در شبکه ها از یکآن  .اند های اجتمایع پی 

https://vimeo.com/202000522
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گزاری فرانسه گزارش داده اند که این مهاجرین چهارشنبه شب از سن پدرو سوال، دومی    گزارشگران خیر
 .عبور کرده وارد گواتیماال شده اند شنبه از مرز و روز پنج شهر بزرگ هندوراس حرکت کرده

کنیم. ما به پاندیم فکر نیم»با هفت نوجوان دیگر در راه بود، گفت:  ساله که ۲۰جفری امایا، یک جوان 
ی است که به آن فکر یم پاندیم ون  های ما از خواهیم که خانوادهکنیم. ما یمآخرین چی   این جا بی 
 .«شوند

یت این مهاجران مردان جوان هستند. زنان و کودکان به ندرت در میان این مهاجران دیده شده اند  .اکیر

است و در دو  نفر  ۳۲۰۰گزارش کمیته بی   الملیل صلیب رسخ، کاروان این مهاجران متشکل از   براساس
 .گروه به قصد رسیدن به ایاالت متحده امریکا در حرکت هستند

تواند جلو هیچ کش نیم ما در نر رویای امریکانی خود برآمده ایم،»ساله گفت:  ۲۷ارتیگاه، یک مرد  میگل
د. م  جان یم  یا  ۱۹ا در اینجا بر اثر بیماری کوویدما را بگی 

ی
دهیم. حکومت های ما هیچ کاری برای گرسنیک

 «.دهندنیم ایجاد شغل انجام

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55137729?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 جوانان چهارشنبه شب از شهر سن پدرو سوال حرکت کردند

را به مکسیکو رساندند  اروان های بزرگ خود های اخی  هزاران نفر از کشورهای امریکای التی   در کسال در 
 .تا از آنجا به ایاالت متحده امریکا وارد شوند

دونالد ترامپ به  از فقر و خشونت در کشورهای شان فرار کرده اند. پس از تهدیدهای رئیس جمهور  ها آن
 جویانه، مکسیکو حدود 

 
امه سفر این مهاجران مناطق مرزی فرستاد تا از اد هزار رسباز را به ۲۶اقدام تالف

ی کنند به ایاالت متحده امریکا   .جلوگی 

مهاجرت به امریکا در هندوراس نشر شده بود. در آن  پیش از این در ماه جنوری یک فراخوان آنالین برای
وی کرده بودند. با توجه به پاندیم کرونا و در نتیجه آن وضع نفر از این ۲۰۰۰زمان حدود   فراخوان پی 
 .از آن زمان به بعد فراخوان  در این زمینه نشر نشده بود ها،محدودیت

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-55137729?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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جمهوری این کشور  مهر( به دولت ترامپ، رئیس ۹سپتامیر ) ۳۰قاض  فدرال آمریکا روز چهارشنبه  یک
ها در ابتدای که به دلیل توقف توزی    ع کارت  کشر گرین کارتهزار برنده قرعه ۹ز دستور داد که به بیش ا

 .بودند، روادید بدهد سال جاری میالدی روادید نگرفته

کشر بخت خود برای به هزار تن دیگر از برندگان قرعه ها با این حال همی   تصمیم سبب شده است تا ده
 .از دست بدهند دست آوردن روادید آمریکا 

ان ساالنه  شود تا تنها گوید قبول دارد که تصمیمش سبب یممهتا، قاض  فدرال آمریکا یم آمیت نییم از می  
میر  حکیم که او خطاب به وزارت کشور نوشته  صادر شود، اما در « روادید گوناگون  »ویزاهای موسوم به 

ی کرونا، یمهمه گفته شده که دولت به دلیل این گونه روادید تساهل به  تواند در مواردی در صدور گی 
 .دهد خرج

کارت امسال روادید   هزار برنده التاری گرین ۳۰مهتا درخواست وکالنی را که خواسته بودند برای  آقای
هزار و  ۱۵به پایان رسید، برای حدود  که روز چهارشنبه  ۲۰۲۰ایل صادر شود رد کرده است. در سال م

 دیگر نی    ۱۵شده و وکال خواسته بودند تا  متقاض  روادید آمریکا روادید صادر  ۴۰۰
 
هزار روادید اضاف

 .صادر شود

ساالنه آمریکا  شد، شمار ویزاهای صادر شده در این سال به میانگی   این درخواست پذیرفته یم اگر 
روادید برای برندگان  ۴۰۴هزار و  ۴۷سال گذشته به طور میانگی   سایل  ۱۸شد. در تر یمیکنزد

 .شانس التاری آمریکا صادر شده استخوش
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 به  بر ظرفیت دولت برای ۱۹های نایسر از شیوع کوویدمهتا گفته است که محدودیت قاض  
ی

رسیدگ
به همی   دلیل در مجموع تنها  جه کرد. او های روادید اثر گذاشته و باید به این موضوع تو درخواست

 .را به دولت داده است روادید  ۹۵هزار و  ۹دستور رزرو وقت برای صدور 

گویند دادگاه باید در شده آن است که شاکیان یم مشکل تعداد درخواست»مهتا روز چهارشنبه گفت: 
عادی" عمل کند. بدییه است که این سال به هیچ عنوان یک سال " مانند یک سال ۲۰۲۰سال مایل 

ی کرونا در انجام فعالیتهمه .عادی نبوده است رستارس جهان  های کنسویل و صدور روادید آمریکا در گی 
 «.اختالل عملیانر به وجود آورده است

از  دهد که شمار کیم یمهانی هزار روادید به دارندگان گذرنامه ۵۵ساالنه حدود  ایاالت متحده آمریکا 
امکان از طریق  شهروندان کشور متبوع آنها در میان جمعیت این کشور حضور داشته باشند. این

 ۱۴گویند. حدود گرین کارت یا کارت سیر  یم  شود که به آن التاریکشر در اختیار همه قرار داده یمقرعه
یس دارند ک میلیون نفر در رسارس جهان به این ه در صورت برنده شدن، اجازه اقامت دائیم در امکان دسیر

 .آورندبه دست یم آمریکا را 

شان برریس شوند مدارک و وضعیتسایل که برنده یم سپتامیر همان ۳۰با این حال برندگان باید تا پیش از 
 .شودکرده باشند، وگرنه برنده شدن آنها کان لم یکن تلقر یم  شده و روادید را دریافت

های پذیرفته درخواست تصمیم دونالد ترامپ مبت  بر توقف صدور گرین کارت برای شمار زیادی از  با 
مریکا ، وزارت کشور آ۲۰۲۰تا پایان سال  کشر شده در خارج از کشور از جمله درخواست برندگان قرعه

 .برندگان گرین کارت صادر کرده است هزار روادید برای ۱۲تنها حدود 

مهتا تصمیم گرفت بخشر از فرمان دولتر لغو صدور روادید را حذف  شهریور( قاض   ۱۴سپتامیر ) ۴روز 
سپتامیر ادامه  ۳۰دلیل به وزارت کشور دستور داد که صدور روادید را از رس گرفته و تا  کند و به همی   

 .دده

نفر  ۹۵هزار و  ۹کشور اجازه داد تا درخواست روادید   این قاض  فدرال، روز چهارشنبه در حکیم به وزارت
 .را فراتر از تاری    خ تعیی   شده برریس کند دیگ از برندگان التاری

 کشر گرین کارت با تأکید بر این که تصمیم جدید از هزار تن از برندگان قرعه رافائل یورنا، نماینده بیش
صدور روادید از یس سال پیش تا  برنامه»قاض  فدرال بسیاری از این افراد را از بالتکلیق  درآورده، گفت: 

جهان روشن بوده است. اما این که حاال دولت ترامپ  کنون به عنوان چراغ پر نور آمریکا برای مردم
قانون  یم د، فاجعه است. حکم امروز قا خواهد به روش غی  ، امید را به بسیاری از آن را از بی   بیر  ض 

 «.اندیشند رویای رسیدن به آمریکا ادامه داردشاکیان برگردانده که یم

پیامدهای اقتصادی  دیده از گوید صدور کارت سیر  را متوقف کرده تا از مشاغل آسیبآمریکا یم دولت
ونا، برای توقف آمریکا پیش از شیوع کر  کرونا حمایت کند. این همان استدالیل است که رئیس جمهوری

قانون  به ایاالت متحده به کار برده است. دونالد ترامپ  صدور گرین کارت و محدود کردن مهاجرت
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

کرده است تا   نامد مشکل داشته و تالشیم« بدتر از بد»که او آن را « روادید گوناگون  » همواره با قانون
 .به آن پایان بدهد

 ۴میر  تصمیم  که قاض  منصوب شده در دوران باراک اوباما، رئیس جمهوری پیشی   آمریکاست، در   مهتا 
برندگان »نویسد: نیست. او یم سپتامیر خود رصاحتا گفته است که با استدالل رئیس جمهوری موافق

، افرادی هستند کهالتاری روادید گونا  اند تا ها تن دیگر در گذشته به کشور ما آمدههمچون میلیون گون 
 آمریکانی دست پیدا کنندخانواده برای خود و 

ی
ی بیابند و به رویای زندگ  بهیر

ی
بنابراین شایسته  .شان زندگ

 «.آنها نیست که از آنها کاریکاتور مجرمان عادی بسازیم

ستان یا دو سال سابقه کار در  کشر گرین کارتداوطلبان قرعه باید دست کم دیپلم پایان تحصیالت دبی 
 .ای مشخص داشته باشندزمینه

 

ی میان ساکنان اردوگاه پناهجویان در شمال غرنر بوست  دست زخیم برجای  ۱۸کشته و   ۲کم درگی 
  .گذاشت

ی روز چهارشنبه روی داده است و تمایم زخیم ها به بیمارستان منتقل به گفته پلیس بوست  درگی 
 .نفر از مجروحان وخیم است ۱۰اند. حال دهش

ی مشخص نیست، اما انتظار طوالن    به پرونده و رسنوشت  پناهجویان هنوز علت درگی 
ی

برای رسیدگ
 .هاستنامعلوم آنها از جمله دالئل مهم تنش در اردوگاه

https://per.euronews.com/search?query=asylum-seeker
https://per.euronews.com/search?query=asylum-seeker
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

 با  بوست   شمال غرنر 
ی

بان هزاران پناهجوست. بسیاری می    شنگن ، کشور عضو کروایس  به دلیل همساییک
 در خیاباناردوگاه از این پناهجویان به دلیل کمبود 

ی
ها هستند و رسیدن فصل ها ناچار به گذراندن زندگ

 آنها را بیش از پیش دشوار یم رسما 
ی

ایط زندگ  .کندرسر

 

کرد. مهاجران به یک   پولیس بوسنیا پس از انتقال صدها مهاجر از یک کمپ به جای دیگر، آن را مسدود 
 در فصل زمستان نیست. این  کمپ دور از شهر انتقال داده شدند که دارای امکانات الزم

ی
برای زندگ

انه علیه چنی   مراکز دانسته یم ک سلسله اقداماتجدیدترین مورد از ی   .شودسختگی 

گزاری های اسوشیتدپرس و مسئولی   سازمان ملل، مقام های بوسنیا صدها مهاجر را از یک  به گزارش خیر
دارد، روز چهارشنبه خارج کردند. این اردوگاه که در  کمپ در منطقه کرایینا که در شمال غرب کشور قرار 

  .تخلیه و سپس مسدود گردید قعیت دارد،شهر بیهاج مو 

دوردست انتقال داده شدند که  باشندگان آن که عمدتا مردان جوان بودند، با استفاده از بس به یک کمپ
  .و ظرفیت آن کامل شده است از امکانات الزم برای فصل زمستان برخوردار نیست

 فان دیر آوویرایرت از سازمان بی   الملیل مهاجرت
سازمان ملل متحد است، در  که وابسته به (IOM) پیر

باشنده را از مرکز اقامت مهاجران که  ۳۵۰همه  مسئوالن در والیت اونا سانا »صفحه توییر خود نوشت: 
ا نام دارد، به لیپا   «.این گنجایش ندارد انتقال دادند که ظرفیت آن کامل شده است و بیشیر از  بی 

https://per.euronews.com/search?query=bosnia-and-herzegovina
https://per.euronews.com/search?query=bosnia-and-herzegovina
https://per.euronews.com/search?query=croatia
https://per.euronews.com/search?query=croatia
https://per.euronews.com/search?query=schengen-area
https://per.euronews.com/search?query=schengen-area
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

ون از این کمپ دوردست در قریه لیپا دیده  او ویدیونی را نی   نشر کرد که در آن گرویه از مهاجران بی 
افزود که برج  از آن ها با پای پیاده عازم شهر بیهاج شده  شدند. این مقام سازمان بی   الملیل مهاجرتیم

  .داردمرز بوسنیا با کرواسیا قرار  اند که در نزدییک

انسان  است و  همه امشب در فضای باز خواهند خوابید که ناراحت کننده است،»او نوشت:  غی 
وری. بحران های انسان  این گونه آغاز یم رص   «.شوندغی 

گزاری اسوشیتدپرس گفت، این کمپ در نزدییک قریه لیپا   ۲۰موقعیت دارد که حدود  آوویرایرت به خیر
  .اپریل تاسیس گردید کیلومیر از بیهاج دورتر واقع شده است و در ماه

و ممکن است که به « توان در هوای تابستان  استفاده کرداز این اردوگاه فقط یم»او در ادامه گفت: 
  .زودی بسته شود

ایط رقت بار    پناه دادن در شر

مهاجران در این کمپ به خونر  ع کرده و گفتند، مطمی   هستند که بهمقام های بوسنیا از این اقدام دفا 
 یم

ی
به نقل از نرمی   کلیاجیچ، یک مقام محیل  «BHRT» بوسنیا شود. در فرستنده رادیو و تلویزیون  رسیدگ

یم کمک های تکنییک الزم را در اختیار بگذاریم و مطمی   هستیم که در لیپا  ما »حکومتر گفته شد:   حارص 
 «.مهاجر وجود دارد یل وجود دارد و این که امکان ساخت یک کمپ مناسب برای دو تا سه هزار جای خا

ایط الزم را برای اقامت آن ها در فصل زمستان فراهم کردکنم که یممن فکر یم»او گفت:   «.شود رسر

ا را مسدود  ا ییک از   مقام های محیل مدت های طوالن  بود که سیع داشتند کمپ بی  هفت مرکزی کنند. بی 
شود. آن ها افزون بر این قصد دارند در روزهای آینده یک یم اداره« آی او ام»است که در بوسنیا توسط 

به  مهاجر آن جا سکونت دارند، مسدود کنند و هنوز معلوم نیست که ساکنان آن ۷۰۰ کمپ دیگر را که
  .کجا انتقال خواهند یافت

مهاجران در منطقه کرایینا دارند.  در بوسنا را این پنج مرکز  بیش از نیم ظرفیت مجمویع پذیرش مهاجران
ا مسدود شود، خوابیدند. بسیاری از تن در فضای باز یم ۵۰۰هزار و  ۲حدود  حتر پیش از این که کمپ بی 

در  های بوسنیا از پذیرش آن ها در کمپ ها خودداری کرده اند، در جنگل هانی که مهاجران  که مقام
 یم نیا با کرواسیا قرار دارد، پناه جسته اند. آن ها در خیمهنزدییک مرز بوس

ی
کنند که از شاخه هانی زندگ

 .های درخت ساخته شده اند

بوسنیا گی  مانده اند. بیشیر آن  هزاران مهاجر که سیع دارند خود را به کشورهای اتحادیه اروپا برسانند، در 
 یم ها در سارایوو، پایتخت بوسنیا و کراینا 

ی
کنند. زیرا در مناطق دیگر بوسنیا که از نظر قویم تقسیم زندگ

در مدیریت  کنند. اتحادیه اروپا برای کمک به بوسنیا مقام ها از پذیرش آن ها خودداری یم شده است،
میلیون دالر( در اختیار این  ۷۰.۳با  میلیون یورو )برابر  ۶۰کنند، امور مهاجران  که از خاکش عبور یم

کمپ های مهاجران  اختصاص داده شده که توسط سازمان   شیر این مبلغ به تمویلکشور گذاشت. بی
 .شوندیم اداره« آی او ام»
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

  

 

نه ۳۱عملیات جداگانه  یط دو  پولیس فرانسه  و دو قاچاقیر مهاجران را در منطقه پی 
قانون   مهاجر غی 

 در جنوب فرانسه دستگی  کرد. بیشیر این مهاجران که از اسپانیا آمده
ر
ف بودند به این کشور برگردانده  رسر
 .شدند

سپتمیر در شبکه راه  ۲۸ و  ۲۴به گزارش تلویزیون دولتر فرانسه، در دو عملیات جداگانه که به روزهای 
قانون   ۳۱آهن جنوب از سوی پولیس انجام شد  های شهرهای پرپینیان، ها و ترندر ایستگاه مهاجر غی 

 .شدند ناربون، رسبر و کارکاسون دستگی  

ها حامل اسناد جعیل بود، نی   دستگی  در جریان این عملیات، پولیس دو قاچاقیر انسان را که ییک از آن
 .کرد
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

 با  ۲۳بعد از تحقیقات، 
ر
تن از مهاجران که از اسپانیا آمده بودند به این کشور برگردانده شدند و متباف

 .حکم ترک خاک فرانسه آزاد شدند

ده در شبکه راه آهن فرانسه بوده استهای فرانسه یممقام  .گویند که این اولی   عملیات گسیر

 بدهند به کمک تعدادی از مهاجران افریقانی در اسپانیا که یم
ی

خواهند به سایر کشورهای اروپانی پناهندگ
ان وارد فرانسه یم  .شوندقاچاقیر

ان مهاجران در این کشور را دستگی   پولیس اسپانیا در ماه در اواخر ماه اگست امسال دو شبکه قاچاقیر
 افریقانی را به فرانسه انتق کرد. به گفته پولیس، این دو شبکه صدها مهاجر 

قانون  ال داده و از این غی 
 .اندزیادی را به دست آورده طریق سود مایل

  

ان(  10ایل  5جریان هفته گذشته ) در  والیت کشور تحت پوش  16خانواده در  859هزار و  6می  
ی وزارت امورمهاجرین و برج  از ادارات میل و بی   الملیل قرار گرفتهمساعدت  . اند  های بشر

و  ها شامل مواد غذانی ) آرد، گندم، روغن، نمک، دال، نخود، لوبیا، مواد مغذی برای مادراناین کمک
خانه، بسته های صیح( و پول نقد یم غذانی )وسایل آشیر  یاشند نوزادان دچار بیماری سو تغذی( وموادغی 

و برای بیجاشدگان و آسیب دیدگان حوادث طبییع دروالیات غور، تخار، هلمند، بلخ، ارزگان، کابل، 
، قندهار، بامیان و رسپل  ، نیمروز، کندر، فاریاب، پنجشی 

 . توزی    ع شده استبادغیس، هرات، کی 
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

 

فت، اتژی راه حل های منطقه ای برای پیشر و در تطبیق اسیر پناهندگان افغان و راه  چالش ها و راه پیشر

اتژی از  ین موضوعات مورد بح اندازی یک سازوکار حمایتر برای این اسیر   .ث این نشست بودمهمیر

ان سال روان طریق ارتباط مجازی)زوم( برگزار گردید، 10نشست که پنجشنبه  دراین   می  
ر
نور رحمن اخالف

 
ی

از افغانستان، مهدی محمودی دستیار  رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان به نمایندگ

 از ایران، صاحب زاده محمد محبوب پناهندگان خارجر به نم وزیر داخله و رئیس اداره امور اتباع و 
ی

ایندگ

 از دولت پاکستان و اندریکا راتوات سلطان وزیر 
ی

رئیس دفیر  ایاالت فدرال و مناطق مرزی به نمایندگ

 از اداره پناهندگان سازمان
ی

اک داشتند منطقوی آسیا و اقیانوسیه به نمایندگ  .ملل دراین جلسه اشیر

ان  اش تعهد دولت افغانستان بهوزارت امور مهاجرین و عودت ک رسپرست بازگشت  نندگان در سخی 

 شهروندان را 
ی

اعالم نموده ضمن  داوطلبانه مهاجران و کاهش مهاجرت های نامنظم و بیجاشدگ

آوردن این اهداف؛ ما در حال مرور و  درخواست همکاری از جامعه جهان  بیان کرد که "برای به دست

اتژی  اتژی جدید پاسخگوی تعهدات ما  ساله وزارت خود  5بروز رسان  اسیر هستیم و تالش داریم که اسیر

  ".باشد
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 وزارت امور مهاجرین

 وعودت کنندگان

 در کنار تاکید اش به تمدید کارت های پناهندگان افغان، کمک های آقای
ر
دوستانه را برای فراهم  اخالف بشر

اقدامات هدفمندانه توسعه ای را عوامل مهم  نندگان حیانر دانستهسازی فرصت های اولیه عودت ک

  .مهاجران خواند جذب کننده برای برگشت داوطلبانه

مردم افغانستان و الهام  مذاکرات صلح بی   االفغان  را یک فرصت تارییح  برای پایان بخشیدن رنجهای وی

ده مهاجران دانسته از تالش دولت در  ش ظرفیت جذب و فرصت های جهت گس بخش بازگشت گسیر یر

داد   .ادغام پایدار برگشت کنندگان خیر

یک  دولت های ایران و پاکستان ضمن یادآوری از خدمات رسان  شان به پناهندگان نمایندگان افغان به تشر

کنندگان تاکید کرده خواستار حمایت   مسایع عادالنه برای فراهم ساخیر  زمینه ادغام پایدار برگشت

  در زمینه گردیدند جامعه جهان  

یک در   آسیانی بخش پناهندگان سازمان ملل متحد نی   به تشر
مسایع در زمینه بهبود  همی   حال رئیس دفیر

ایط مناسب بازگشت آنان تاکید کرده بیان کرد که باید با تقویت  وضع پناهندگان افغان و فراهم سازی رسر

اتژی راه حل  .داوطلبانه افغانان مساعد گرددها زمینه برای بازگشت  سازکار حمایتر اسیر

اتژی راه حل، ارایه جامع  فت از تطبیق اسیر  از دولت افعانستان برنامه ها، دست آوردها و پیشر
ی

به نمایندگ

 .صورت گرفت

جمهوری و برج   است که مشاور رییس جمهور در امور مهاجرين، نمایند دفیر معاون اول ریاست گفتت  

 .ابالغیه نقش برجسته داشتند ست حضور داشتند و در بحث ها و روئسا وزارت مهاجرین دراین نش

ک موفقانه پایان یافت  .این نشست با ابالغیه مشیر

 

 


