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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------- (وزین ورو یاست)  قانوپ  ی  و اخراج مهاجران غ مهاجرپ   استیتر کردن سسخت لندن در پ  

 6 - (وزین ورو یرا به باد انتقاد گرفت)  «انهیاسالمگرا طلب  پ  جدا»مقابله با  یدولت فرانسه برا حهیل  هیترک

ق مد انه؛یتنش در شر  7 ------------------ چه وله(یکرد) دو   د یتهد راتیرا به وضع تعز  هیاروپا ترک هیاتحاد ی 

 10 ----------------- (وزی) مهاجر نکندیم را برریس یمتعدد یهامقابله با موج مهاجران طرح یبرا ا یتانیبر 

 12 ------------------------ ( وزی) مهاجر نشودمهاجران در دادگاه حاض  یم فیبه اتهام توق ب  یماتئو سالو 

قشر به  نینشده اما ا و عودت کنندگان دچار فاجعه انساپ   جاشدگانی: "هرچند بنیشپرست امورمهاجر 

 14 ------------------------------------------------------------------------------ ".دارد از ین شی  یخدمات ب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

وی تیب جلبدین تر  تر کند تا روز یکشنبه اعالم کرد که قصد دارد سیاست مهاجرپ  خود را سخت لندن
قانوپ  برای ورود به بریتانیا از راه د  هجوم مهاجران غی   .کانال مانش را بگی 

های مطلب گفت که کشورش از این پس درخواست پریب  پاتل، وزیر کشور بریتانیا ضمن اعالم این
ی که فرد   را بر اساس مسی 

ی
 .کندمهاجر برای ورود به کشور یط کرده برریس یم پناهندگ

قانوپ  به کشورشپاتل  خانم کنند را به انتخاب یم در ادامه مهاجراپ  که راه کانال مانش برای ورود غی 
« 

ی
قانوپ  از کشوری به کشور « خرید پناهندگ دیگر متهم کرد و گفت سیاست پذیرش پناهجو در  با گذر غی 

دمورد بازنگری قرار یم بریتانیا بر اساس طریح جدید   .گی 

گفت بدون اشاره به جزئیات طریح که کار سخن یمحزب محافظه کنگره سالنه  وزیر کشور بریتانیا که در 
داد  در سال آینده خی  « بازسازی عمده نظام پذیرش پناهجو»ارائه در دست دارد از  در این خصوص برای

 .است ههای گذشته در بریتانیا پ  سابقو تاکید کرد که چنی   اصالحاپ  یط ده

 حال اجراپ  شدن
پ  به مهاجرت واکنش شی    ع عملیا» توصیف کرد و از « بر زمان»طرح را  وی در عی  
قانوپ    « غی 

ی
 .ردهای جدید بریتانیا نام بسیاست هایبه عنوان ییک از ویژگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانوپ  که هر هفته وارد بریتانیا یم خانم پاتل با اشاره به شمار زیادی  شوند، یادآور شد کهمهاجر غی 
اره افرادی که ببریتانیا بتوانند در  ها مقاماتان را فراهم کرده که پس از دهبرکسیت این امک« خوشبختانه»

ی کنندشد، تصمیم به کشور وارد و یا از آن خارج خواهند   .گی 

 با شمار کم این
ی

ای از اقدام برای مهاجرت سابقه اظهارات در حایل بیان یم شود که دولت بریتانیا به تازگ
قانوپ  از فرانسه روبرو شده که عمدتا از  دراه کانال مانش و با هدایت قاچاقچیان انسان صورت یم غی   .گی 

، لندن پیش به ان در نظر گرفته بود که بحر  را برای مهار این گزینه  تر چندیننوشته مطبوعات بریتانیاپ 
اض و خشم سازمان  با اعی 

ی
 .مواجه شد های مدافع حقوق بشر همیک

قانوپ  به شزمی    های یل کشب  بریتانیا در اقیانوس اطلس، تبد های تحت مالکیتفرستادن مهاجران غی 
ی از  قدییم به مراکزی برای پذیرش و   اسکان مهاجران و یا ایجاد موج مصنویع در کانال مانش برای جلوگی 

 .ها بودندهای حامل مهاجران از جمله این گزینهقایق عبور 

نگاران گفت که کلیه اش را فاش کند بهبریتانیا بدون آنکه جزئیات طرح وزیر کشور  اقدامات محسوس  خی 
قانوپ    .کار قرار گرفته است   را در دستور و عمیل برای مقابله موثر با مهاجرت غی 

اند عدم ها از آن سخن گفتهبریتانیا که بریح  رسانه بیب  شده در طرح وزیر کشور از جمله موارد پیش
قانوپ  وارد مهاجراپ  است که با پرداخت پول به گروه صدور مجوز ورود برای  های قاچاقچ  به صورت غی 
 .اندسواحل انگلیس شده

قانوپ  یط هشت ماه نخست سال جاری  فرانسوی، بیش از شش هزار  به گفته مقامات مهاجر غی 
 .بادی و یا اجسام شناور از کانال مانش عبور کنند هایمیالدی تالش کردند با قایق
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ابله مق های سکولریسم و روز یکشنبه از لیحه ای که دولت فرانسه برای دفاع از ارزش ترکیه
 بر اسالمگراپ  جداپ  »

ِ مبتب   .انتقاد کرد را دارد، به شدتدر دست اج« طلب 

ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه در قالب  وزارت امور خارجه ترکیه در واکنش به آنچه از سوی امانوئل
 .تبعات منف  طرح یاد شده بسیار بیشی  از منافع آن است د، اعالم کرد کهاین لیحه مطرح ش

کاهش مشکالت در فرانسه   ما معتقدیم که ذهنیت نهفته در این لیحه به جای»این بیانیه آمده است:  در 
 «.تر منجر خواهد شدبه عواقب جدی و خطرناک

زنده بیش از دیدگاه امنیت محور در مسائل دستگاه دیپلمایس ترکیه یادآور شد که انتخاب یک گفتمان سا
 .گشا خواهد بودمذهب  راه

به افزایش بیگانه  بیانیه وزارت امور خارجه ترکیه همچنی   تاکید شده است که چنی   رویکردی تنها  در 
 .هرایس، نژادپرسب  و اسالم هرایس در اروپا دامن خواهد زد

ی هاجریان با  ای برای مقابلهماکرون، رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه با رونماپ  از لیحه امانوئل
زاد کردن اسالم آ»بر عزم دولتش جهت  ،«طلب  اسالمگرایانهجداپ  »رادیکال اسالیم و ممناعت از رشد 

در « گراپ  افرایطاسالم»های موجود با گفت اسالم بواسطه تنش  تاکید کرد و « در فرانسه از نفوذ خاریح  
 .با بحران مواجه شده است همه جای دنیا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

است تا پایان  تنظیم شده قرار « حکیم اصول جمهوریتلریسم و تقویت سکو »لیحه که با هدف  این
د و اوایل سال آینده  .شود میالدی نی   به پارلمان فرانسه ارائه سال جاری در اختیار شورای وزیران قرار گی 

انه را متوقف نکند، تحریک اتحادیه اروپا به ترکیه هشدار داده است که اگراقدامات ق مدیی  خود درشر آمی  
ر برابراقدامات ه همزمان گفته است که ترکیه دمواجه خواهد شد. این اتحادی های این اتحادیهبا تحریم
  .آوردخود امتیازبه دست یم خوب

 

  

انه و نقش  اتحادیه اروپا روز جمعه ترکیه را به دلیل ادامه حفاری برای کشف ق مدیی  اش در گاز در شر
 .کرد  ای به وضع تعزیرات تهدید منازعات منطقه

ان این اتحادیه گ اورزول فون دیر لین، رئيس کمیسیون اتحادیه اروپا روز جمعه فت: بعد از دیدار با رهی 
 «.سازنده با ترکیه هستیم و این به نفع انقره نی   است بت و ما خواستار مناسبات مث»

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-55132557
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فشارها  شوند که تحریکات و اما این ]مناسبات سازنده[ تنها در صورپ  ایجاد یم»افزود:  فون دیر لین
جانبه خودداری  از اقدامات یک متوقف شوند. به این خاطر ما انتظار داریم که ترکیه ش از همی   حال 

 «.کند

 که ترکیه به چنی   اقدام»کمیسیون اتحادیه اروپا تاکید کرد:   رئيس
جدیدی دست بزند،  هایدر صورپ 

ساتحادیه اروپا از همه ابزارها و گزینه ای از ابزارها و استفاده خواهد کرد. ما مجموعه های در دسی 
ی داریم که یم  آن توانیمتدابی 

ً
 «.ها روی کار بیاوریمفورا

روی تحادیه برای کشور عضو این ا  ۲۷شود که تقاضاها در صادر یم این هشدار اتحادیه اروپا پس از آن
انه بلندتر تر در برابر اقداماسیاست سخت دست گرفی    ق مدیی   .شودیم ت یکجانبه ترکیه در شر

شنبه خواستار توقف مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه سباستیان کورتس، صدراعظم اتریش، روز پنج
 .اروپا و وضع تعزیرات بر این کشور گردید

 ترکیه به اقتدارگراپ  را مورد انتقاد قرار داد و و تالش کورتس
ی کشف  اخی  این کشور برا هایسوق یافی  

انه را تخیط واضح از قانون ق مدیی   .الملیل عنوان کردبی    گاز در شر

العمل واضح در برابر اقدامات ترکیه نیاز به عکس ما شانجام»صدراعظم اتریش در بروکسل گفت: 
 یعب  توقفبالخره باید خطوط شیح  را برای رئیس جمهور اردوغان تعیی   کند،  داریم. اتحادیه اروپا 

 «.مذاکرات عضویت ]در اتحادیه اروپا[ و وضع تعزیرات علیه ترکیه

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AA%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-55132557
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

انه ق مدییر  تنش در شر

 گاز را به آب این
 
ق مدی د های مور تنش زماپ  ایجاد شد که ترکیه یک کشب  اکتشاف انه مناقشه در شر ی 

انه مرز دریاپ  مورد توافق
ق مدیی  س وجود ندارد، اما ترکیه گ فرستاد. در شر فته میان ترکیه، یونان و قی 

وع در   .این منطقه دارد است که حق مشر

د. نظایم خود را توظیف کرده و وارد جنگ لفیط  شدن هایدر پ  این اقدام، دو کشور ترکیه و یونان کشب  
 ماه  

 
 نش تعبی  شد،ای از کاهش تهای مورد مناقشه را ترک کرد که نشانهترکیه آب گذشته کشب  اکتشاف

انه  اما وزیر دفاع ترکیه گفته است که این اقدام به مفهوم دست برداشی   از این ق مدیی  منطقه در شر
 .نیست

 سیاست تشویق و تنبیه

ان اتحادیه  به گزاری آلمان )دی پ  آ(، رهی  ک گفته اند که اگر ا اروپا در این اعالمیه گزارش خی  نقره به مشی 
موافق است که آجندای »د، این اتحادیه را ادامه بده آمی   های خود برای توقف اقدامات تحریکتالش

 «.اتحادیه اروپا و ترکیه راه اندازی کند مثبت سیایس را میان

ان این اتحادیه به یک رویکرد  چارلز  ائه دوگانه که شامل ار  میشل، رئيس شورای اتحادیه اروپا گفته که رهی 
 .شود، توافق کرده اندها و اقدامات بازدارنده یممشوق

نزدیک تجاری و بهبود  سازی اتحادیه گمرگ، ارتباطاتها شامل مدرنتوضیح داده است که این مشوق او 
 «.نظر داریم هفته از نزدیک زیر  ما وضعیت را هر »شود. او گفت: مهاجرت یم توافقنامه

ق  در عی   زمان، رئیس جمهور رجیب طیب اردوغان در سخناپ  در پارلمان ترکیه عملیات این کشور در شر
انه را   .عنوان کرد« ذشتهگعملیات دریاپ  در چند سده  »ترین مهم مدیی 

موثر، بدون دورنما و سطچ»ه اروپا یک ساختار ترکیه گفت که اتحادی رئیس جمهور  که تبدیل   است« غی 
س شده است. او در عی   زمان گفت که« برده تکی  »به  متعهد به گفتگو برای حل مناقشات  یونان و قی 

 .است
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ی از ورود مهاجران به این کشور طرح دولت بریتانیا برای این  .های متعددی را تحت برریس داردجلوگی 
ها در سواحل بحر آرام یا کشب   مانش، فرستادن مهاجران به یک جزیره ها اعمار مرز دریاپ  در کانالطرح

دیا مولداویا را در بر یمدر مراکش  اسکاتلند و یا ایجاد مراکز نگهداری مهاجران  .گی 

 این رقم یک ریکارد تازه . مهاجر از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند  ۱۹۵۱در ماه سپتمی  امسال، 
های شوک برای مقابله با این موج مهاجرت طرح انیا ها، دولت بریتشود. بر اساس گزارشمحسوب یم

 .آوری را تحت برریس دارد

تالش داریم سیاست  ما » سپتمی  گفت:  ۳۰یک سخنگوی بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، روز 
قانوپ  را اصالح کنیم و   و مقابله با مهاجرت غی 

ی
یم پناهندگ  «.جلو سوء استفاده از سیستم را بگی 

 موانع مرزی در کانال مانش

خواهد از طریق دولت بریتانیا یم انش است کهانال مکهای ارايه شده، ایجاد یک مرز دریاپ  در  ییک از طرح
ین طرح، ایجاد موانیع در این کشور شود. برای عمیل کردن ا هایهای مهاجران به آبآن مانع عبور کشب  

اند( یا تولید شده تههاپ  که به هم بسکانال مانش) از جمله ایجاد مانیع متشکل از کشب    بریح  از مناطق
وم را به این دلیل که شده، اما مسئولن پیشنهاد د های مهاجران برریسامواج بزرگ در دریا در برابر کشب  
 .انددنبال خواهد داشت، رد کرده خطر غرق شدن مهاجران را به
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 است کرده استاین کشور درخو  در کنار این پیشنهادات، پریب  پاتل، وزیر داخله بریتانیا از سیاستمداران
 .را برریس کنند امکان اسکان مهاجران در مناطق خارج از بریتانیا 

 هاانتقال پناهجویان به جزایر یا کشتر 

د  گام نخست پیشنهاد کرده بو   روز نامه فایننشل تایمز گزارش داده است که وزارت امور خارجه بریتانیا در 
الیا، یک مرکز مهاجران وی از مدل اسی  ردد. زیره بریتاناپ  اسنشن، در بحر اتالنتیک ایجاد گدر ج که به پی 

نیکول  .شد های اسکاتلند به شعت رها ای در آبمانند طرح اسکان مهاجران در جزیره اما این پیشنهاد 
وگون، نخست وزیر اسکاتلند « ها در یک مرکز بازداشتآنسان رفتار حیواپ  با »فت که با هرگونه گ سی 

 مخالف است
ً
 .شدیدا

مقابله با رود مهاجران جستجو   دارد راه حیل برای ها، دولت بریتانیا همچنان تالشغم این مخالفتعلی  
 متشکل از  جدی در نظر دارند با ایجاد یک مرکز پناهن ها به گونهکند. به گزارش فایننشل تایمز، مقام

ی
دگ

پالیشگاه نفب   پناهنگان در یک . وزارت داخله با ایجاد مرکز جا منتقل کنند را به آن ها، پناهجویانکشب  
احتمال زیادی »بریتانیا گفته است که  در دریای شمال مخالفت کرده اما یک مقام دفی  نخست وزیر 

 «.بریتانیا انتخاب گردد وجود دارد که یک محل نزدیک تر به

د  کان وجود دار گزارش داد، این ام  روز پنجشنبه با رجوع به نهادهای حکومب  « تایمز»آن گونه که روزنامه 
 
ی

 .دریافت یم کنند، در آن جا سکونت داشته باشند که مهاجران تا زماپ  که مدرک پناهندگ

بریتانیا در حال حاض  راجع به  براساس این گزارش، این ییک از محتمل ترین گزینه هاپ  است که حکومت
 .ارنظر نکرده استحال راجع به این طرح ها اظه آن بحث یم کند. وزارت داخله بریتانیا تا به

د و  ات آن ها را با انجام اقدام حکومت بریتانیا قصد دارد جلوی آمدن مهاجران را به بریتانیای کبی  بگی 
 هپاتل، وزیر داخله بریتانیا از امکان استفاده از کشب   لزم از ورود به این کشور برحذر دارد. پریب  

ی
ای جنیک

هایاما سازمان های امدادگر خوا .سخن زده بود ایمن و  هان این هستند که برای ورود مهاجران مسی 
 .قانوپ  ایجاد شود

 حکومب  گفتند که گزینه های و رسانه های بریتانیاپ  دیگر به نقل از افراد نزدیک به نهادهای« تایمز»
وکه نفب  یا در  جزایر دوردست بخش جنوپ  اقیانوس اطلس در نظر   اسکان مهاجران در سکوهای می 

 .شده است ه بود، اما دوباره رد گرفته شد

 توسط بنیاد
ی

درصد از  ۴۰حدود  انجام شده است، «YouGov» اما براساس همه پریس که به تازگ
تند و کیلومی  با آن ها فاصله دارد، موافق هس  بریتانیاپ  ها با اسکان مهاجران در جزایر دوردست که هزاران

 .آن را فکر خوپ  یم دانند

انساپ  »، نماینده حزب کارگر در شبکه اجتمایع تویی  از نیک توماس سایموندز  که وزارت « فرهنگ غی 
 .داخله ایجاد کرده، انتقاد کرد
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 وعودت کنندگان

 در یک کشور سوم
ی

 ایجاد مراکز پناهندگ

مهاجران را به مراکز نگهداری در   اند که حکومت در طرح دیگری در نظر دارد های بریتانیا فاش کردهرسانه
ب  گینه نو انتقال بدهد. اما به گزارش گاردین، اسناد حکوم  مولداویا یا پاپوازی کشورهاپ  مانند مراکش،

، مایل و یا سیایس عمیل نخواهد بود حایک از آنند که
 
 .این طرح به دلیل حقوف

 در یک کشور  کالن یو، کارشناس امور مهاجرت به فایننشل تایمز گفته است که ایجاد یک
ی

مرکز پناهندگ
شود و اصیل او، نقض کنوانسیون ژنیو محسوب یم ک پناهجو از این مرکز به کشور سوم و فرستادن ی

 .امضا کرده است بریتانیا این کنوانسیون را 

اما اپوزیسیون و مدافعان  اگر چه موارد یاد شده در بال تا هنوز فقط در سطح پیشنهاد وجود دارند،
 به
ً
 .اندلفت برخاستهمخا حقوق بشر در بریتانیا از همی   حال با آن جدا

افراد نیازمند تاریچ  پر  ادن بهددر حفاظت »ها گفته است که دولت بریتانیا در واکنش به این مخالفت
 جدیدی را در »داخله گفته است:  به گزارش پ  پ  یس، یک منبع وزارت« افتخار دارد. 

ی
هزاران نفر زندگ

 را تضمی   خواهیهای مطمی   در آینده نی   راه اند و ما بریتانیا آغاز کرده
 .م کرد و قانوپ 

، وزیر   متهم شده، روز شنبه در یک جلسه« توقیف مهاجران»داخله پیشی   ایتالیا که به  ماتئو سالویب 
 کرد که ماتئو سالویب  تحت  اهد یافت. این دادگاه اعالم خواهد دادگاه ابتداپ  در جزیره سیسیل حضور خو 

  .تعقیب قضاپ  قرار خواهد گرفت یا نه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ۲۰۱۹که در تابستان سال   وزیر داخله پیشی   و رهی  حزب راستگرایان افرایط ایتالیا متهم شده است 
انه نجات داده این مهاجران که از دری .کرده بود«توقیف» بیش از یک صد مهاجر را چندین روز  ای مدیی 

 ایتالیاپ  گریگوریب  گذراندند زیرا ماتئو سالویب  به آنها  شده بودند، مدت یک هفته را در 
 عرشه کشب 

متهم شده « قدرت سؤاستفاده از »شی   ایتالیا همچنی   به داد. وزیر داخله پیپیاده شدن را نیم اجازه
 .است

وری گذشته، مجلس سنای ایتالیا  رای مصئونیت پارلماپ  ماتئو سالویب  را لغو کرد تا زمینه را ب در ماه فی 
 .برگزاری دادگاه فراهم کند

همی    دفاع کرده بود. او در در آن هنگام ماتئو سالویب  از سیاست و اقدامات خود در برابر مهاجران
 
ی

وزیر داخله « پذیرم. ا را یمهیتالیا و ایتالیاپ  اتهام دفاع از ا من:»ها نی   خطاب به هواداران خود گفت تازگ
 .رفت به دادگاه خواهد « با وجدان آرام»ه ک ایتالیا روز چهارشنبه در تویی  خود گفت پیشی   

لیل دگرفت که ماتئو سالویب  به   بر بنیاد قوانی   ایتالیا، قاض  یک دادگاه ابتداپ  روز شنبه تصمیم خواهد 
اند که های ایتالیاپ  گفتهائت خواهد گرفت. رسانهیا بر  اتهامات وارده به دادگاه فرستاده خواهد شد 

 .ها اعالم نشده، برگزار کندآن چندین جلسه ابتداپ  که زمان احتمال دارد دادگاه

و ازندان روبرو خواهد شد اما  سال ۱۵ماتئو سالویب  در صورت رفی   به دادگاه اصیل و اثبات اتهامات، به 
قانوپ  نشده و وظیفه خود را انجام داده است لتکرار کرده است که مرتکب هیچگونه عم  .غی 

این خطرناک است که دادگاه به خود اجازه بدهد در مورد انتخاب سیایس »او روز چهارشنبه گفت: 
 «.حکومت و وزیر آن قضاوت کند

های لمپدوسا نی   در پالرمو روزه کشب  اوپن آرمز در آب۱۹احتمال دارد ماتئو سالویب  در قضیه توقیف 
  .به دادگاه برود
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شهر کابل  نشستی که تحت عنوان گفتمان استراتژیک وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان در در

ساسی اکاریابی، دسترسی به خدمات  برگزار شد، سرپرست این وزارت به ارائه خدمات بیشتر در زمینه

  .داخلی تاکید کرد و ادغام پایدار برگشت کنندگان و بیجاشدگان

سال روان  میزان 13رحمن اخالقی نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور مهاجرین روز یکشنبه  نور

ک برنامه های استراتژی هدف نشست مذکور را تقویه اهداف استراتژیک، توسعه هماهنگی ها و طرح

ن معناست تحت عنوان "گفتمان استراتژیک" به ای خوانده، بیان کرد که" نام گذاری این ورکشاپ ساالنه

یه اهداف روی تقو ایم کهپرداختن به مسائل روزمره، انتخاب کرده که ما بجای درد دل، شکایت و

موجود  نماییم و اوضاعتوسعه هماهنگی ها و طرح برنامه های استراتژیک تمرکز می استراتژیک،

  " .کنیممی عودت و بیجاشدگی را تحت چتر واحد مدیریت موثر و سالم، سازمان دهی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ه انسانی نشده اند فاجع افزود که " آنچه ما هم اکنون میبینیم؛ گرچه بیجاشدگان و عودت کنندگان دچار وی

معیشتی، دسترسی به خدمات اساسی و عدم استقرار و  و اما این قشر مظلوم هنوز از بیکاری، مشکالت

  ".برندادغام پایدار رنج می

کنندگان از  جاشدگان و برگشتاز بهر مدیریت و رسیدگی بهتر به رنج ها و مشکالت بی اخالقی

  .به کارهای خویش رسیدگی کنند و با هماهنگی کامل و موثرکارمندان وزارت خواست تا با اراده قوی 

در عرصه مهاجرت  تعهد دولت افغانستان را در تطبیق یک سلسله اهداف که در اسناد بین المللی وی

عودت کنندگان، حداقل با هفتاد کشور دنیا  مطرح شده اند اعالم کرده افزود که "وزارت امور مهاجرین و

ها، ابالغیه ها و پلتفرم و همه این روابط بر اساس تفاهمنامه ر مهاجرت داردروابط گسترده در سکتو

 ".المللی تنظمیم شده است های بین

افغانستان ضمن اعالم ادامه  المللی مهاجرت درهمین حال استیوارت سیمپسون رئیس دفتر سازمان بین در

 25هزار برگشت کننده آسیب پذیر در مرزها و  68همکاری هایش با وزارت، از رسیدگی آن اداره به 

  .خبر داد هزار نفر در محالت سکونت شان

آینده روی فعالیت  نشست که با هماهنگی ریاست پالیسی وپالن وزارت برگزار گردیده، در سه روز این

 .بحث می کند ها، برنامه ها و هماهنگی های ادارات مرکزی و محلی وزارت


