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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 --------------------------------------- وله( چهیدو   (شمایل هیها در مقدونمهاجر به شمول افغان ۶۰از  شیب یگرفتار 

 5 ---------------------------------- وله( چهیمهاجران است) دو  یاجبار  میو تقس یاروپا خواهان برگرداندن فور  هیاتحاد

 7 ------------------------------------------------------- پول نقد کمک صورت گرفت مروز یدر ن جاشدهیخانواده ب 26به 

 8 ------------------- (وزی) مهاجر نانیکرونا در کمپ مؤقت پناهجو   روسیمورد ابتال به و  ۲۴۰از  شیب سبوس؛یل رهیجز 

 10 --------------- (وزیکرد) مهاجر ن  تیاروپا شکا ونیسیبه کم ونانیتوسط  انیسازمان اکسفام از نقض حقوق پناهجو 

ز تجه نهیدفیر پناهندگان سازمان ملل در زم  11 ----------- وزارت( تیکرد ) وبسا  یهمکار  نیدفاتر با وزارت امور مهاجر  ی 

ز سازمان ب سیرئ  تیکرد ) وبسا  دار یگان دو عودت کننده نیمهاجرت در افغانستان با رسپرست وزارت امور مهاجر  الملیلی 

 12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .وزارت(

ز اداره ب  13 ----------------------- کند  یم یها با وزارت همکار  یساز  تیظرف نهیمهاجرت در زم یسیانکشاف پال الملیل ی 

 15 -------------------------------------- وزارت( تیدر قندهار مساعدت شد ) وبسا جاشدهیخانواده ب کصد یبه  کینزد
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 ۶۰ها در دو روز گذشته ها و خانهر جریان بازریس در شاهراهپولیس مقدونیه شمایل گفته است که د
ز بازداشت ها را گرفتار کرده است. در این عملیاتمهاجر به شمول افغان ها پنج تن به ظن قاچاق انسان نی 

  .شده اند

 

ز بازریس در شاهراه ها در روزهای یک شنبه و دوشنبه پولیس مقدونیه شمایل یم  ۶۱گوید که در حی 
 .تن را به ظن قاچاق انسان دستگی  کرده است ۵مهاجر را گرفتار کرده و 

 تن از مهاجران که از افغانستان سوریه و سومالیا بوده اند در نزدییک شهر ولس از داخل ۳۰در یک مورد 
 دستگی  شد

ً
   .یک موتر الری یافت شدند. پولیس گفته است که راننده موتر ابتدا دست به فرار زد و بعدا

ز در نتیجه تالیسی دو خانه مسکونز در یک منطقه شمایل نزدیک به مرز رصبستان  در یک رویداد دیگر نی 
ز به ظن  ۲۸ مهاجر از جمله چهار کودک از بنگله دیش، پاکستان و افغانستان پیدا شدند و سه مرد نی 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/a-55017206?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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ز از داخل یک موتر در نزدییک مرز  پیدا شدند و راننده آن قاچاق انسان دستگی  شدند. سه مهاجر دیگر نی 
ز دستگی  شد  .نی 

 .بنا به معلومات نشی شده پنج مظنون بازداشت شده همه مرد و اهل مقدوینه شمایل اند 

ز هگمان بر این یم رود که این مهاجران به طور غی  قانونز از یونان وارد مقدونیه شمایل شده باشند، به  می 
 .خواهند شددلیل احتماال دوباره به کشور همسایه منتقل 

مرز یونان با مقدونیه شمایل در اوایل سال جاری میالدی به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود شد، اما 
 رویدادهانی نشان یم دهد که شبکه های قاچاق انسان در منطقه هنوز هم فعال اند

ز  .چنی 

 

 در نظر دارد که روند پس فرستادن پناهجویان به کشورهای شان را تشی    
ً
ع  کمیسیون اتحادیه اروپا احتماال

رساند که این اتحادیه برای تشی    ع این روند با کشورهای مبدا و کند. بخشی از اطالعات فاش شده یم
  .ترانزیت همکاری نزدیک خواهد کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

جدید خواهان بازگرداندن رسی    ع مهاجران، همکاری نزدیک با  کمیسیون اتحادیه اروپا در یک طرح 
 »کشورهای مبداء و ترانزیت و 

 
 .الزایم در میان کشورهای عضو این اتحادیه شده است« همبستیک

ون درز کرده نشان یم دهد، اقدامانی که قرار است برای تنظیم اطالعانی که توسط برخز منابع به بی 
 خواهد داشتمهاجرت عمیل شود، به اوضاع فع

 
  .یل بستیک

 
، چگونیک ز اما موضوع بسیار بحث برانگی 

 .تقسیم مهاجران در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواهد بود

ز در نظر گرفته شده است. اما آن دسته از   در این طرح کمیسیون اتحادیه اروپا، پایان دادن به قانون دابلی 
ز بار به   آن جا وارد یمکشورهای عضو که مهاجران برای نخستی 

 
شوند، کماکان تا اندازه ای مسئول رسیدگ
انی هستند که به گفته منابع در معاهده جدید مهاجرت و پناهند   به پناهجویان خواهند بود. این ها تغیی 
 

گ
  .اتحادیه اروپا درج خواهند شد. ریاست کمیسیون را در حال حارصز اورزوال فون دیرالین به عهده دارد

ز پایان داده یمبه قانون دابل  شود ی 

ز پایان خواهد داد. بر اساس این  ۲۳کمیسیون اتحادیه اروپا احتماال به تاری    خ  انون  قسپتمیر به قانون دابلی 
اجرانی شد، بار مسئولیت پناهجویان بر دوش کشورهانی بود که خطوط ساحیل طوالنز  ۲۰۱۳که از سال 

 .دارند و در شمول آن ها ایتالیا، یونان و اسپانیا قرار دارند

ز کند و این را در   رئیس کمیسیون به پارلمان اروپا وعده داد که قانون دیگری را جایگزین معاهده دابلی 
انز اش که مخاطب  ز سخیز ز تکرار نمودنخستی   .آن اتحادیه اروپا بود، نی 

نته، نخست وزیر ایتالیا موافقت اش را با گفته های فون دیرالین اعالم کرد و گفت: 
ُ
 خییل خوب»جوزپه ک

ر کشورهانی است که 
ز فعیل به رصز شد. ایتالیا برای رسیدن به این مرحله بسیار تالش کرده است. قوانی 

 طرح های جدید کمیسیون هستیم که قرار است رسند. ما در مهاجران به آن جا یم
ز
در روز  انتظار معرف

 «.چهارشنبه انجام شود

ش  را در پی« مسی  مناسبر »دیوید ساسویل، رئیس پارلمان اروپا اعالم کرد که کمیسیون اروپا با این پالن 
 .گرفته است

ترین مساله دگویند، از آن جانی که مهاجر اما بسیاری یم ز ر تاری    خ اتحادیه اروپا است، باید ت مجادله برانگی 
  .در این زمینه محتاط بود

 مواضع متقابل 

کشور عضو و پارلمان اروپا برای رسیدن به توافق در زمینه   ۲۷کمیسیون اروپا، مقام های بلندپایه از 
  .مدیریت مهاجرت، نر وقفه تالش کردند

ان در نامه ای به بروکسل نوشتند که پیش از آغاز فصل تابستان، هفت کشور به شمول پولند و مجارست
  .کنندکماکان با قاطعیت از پذیرش مهاجران امتناع یم



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

7 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

شوند، از سوی دیگر، کشورهای ساحیل در جنوب اروپا بر جا به جانی مهاجرانز که از بحر نجات داده یم
 .کنندپافشاری یم

س، ایتالیا و مالتا با افزایش متداوم مهاجرانز روبرو  وع هستند که به سواحل شان یم آیند. شییونان، قیر
 .به بدترشدن این وضعیت منتج شده است ۱۹بیماری کووید 

ز کمیسیون اروپا بر عهده داشت، در تالش برای تغیی   تییم که ریاست آن را ژان کلود یونکر، رئیس پیشی 
ز ناکام ماند. فون دیر الین امیدوار است که بتواند با تقویت مرزهای ونز اتحادیه ارو  قانون دابلی  پا، از بی 

ی کند  .دچار شدن به رسنوشت مشابه جلوگی 

در پالن کمیسیون، اقدامانی برای تشی    ع پروسه برگرداندن مهاجرانز در نظر گرفته شده است که حق 
  .اقامت در خاک اتحادیه اروپا را ندارند

هاجران در زمینه مبارزه با برای اجرانی شدن طرح های کمیسیون، همکاری کشورهای مبدا و ترانزیت م
قانونز را سازمان دیه یم وری استشبکه هانی که مهاجرت غی  ز معاهده های جدید رصز  .کنند و بسیی

 

خانواده  26سنبله سال روان برای  31ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت نیمروز، دوشنبه 
 رآن والیت پول نقد مساعدت نمود. د  مستحق عودت کننده و بیجاشده
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باحضور  UNHCRهزار افغانز پول نقد از جانب موسسه  21به هر خانواده در جریان این برنامه کمیک 
 حیل والیت قندهار توزی    ع شد. نماینده اداره م

این خانواده ها از اثر جنگ و ناامبز ها از محالت اصیل شان به شهر زرنج بیجا شده و برخز دیگر از  
 توسط ریاست امور مهاجرین و 

ً
کا کشورهای همسایه به وطن برگشته اند که نیاز سنجر و رسوی آنان مشیی

 موسسات مدد رسان صورت گرفته است. 

 

 ۲۴۳آمار مبتالیان به ویروس کرونا در جزیره لیسبوس یونان رو به افزایش است. مقام های این جزیره از 
 .مورد مثبت ابتال به این ویروس خیر داده اند

پناهجو را که در جزیره  ۷۰۰۰مسئوالن در جزیره لیسبوس یونان گفته اند که در چند روز گذشته بیش از 
برند، مورد آزمایش قرار داده اند. تا روز دوشنبه گذشته، رقم مبتالیان لیسبوس در اردوگاه مؤقت به رس یم

مامور  ۱۲۰ان، نتیجه آزمایش نفر رسیده بود. در این می ۲۴۰به ویروس کرونا در این کمپ به بیش از 
 .تن از کارمندان در این اردوگاه منفز اعالم شده است ۴۰پولیس و 

هزار تن را آواره نمود، برای اسکان دیه  ۱۲پس از آتش سوزی ویرانگر در کمپ موریا که بیش از 
کارا تیپه،   پناهجویان نر رسپناه در جزیره لیسبوس یک اردوگاه مؤقت ایجاد گردید. این کمپ در نزدیک
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وزارت امور مهاجرین 
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جانی که در گذشته میدان تمرینات نظایم بود، ایجاد شده است. اداره مسئول در این جزیره گفته است 
ی صورت خواهد گرفت  .که از تمام ساکنان این کمپ، به هدف آزمایش ویروس کرونا، نمونه گی 

نصب شده که در هر  در محیل که برای اسکان مجدد پناهجویان در نظر گرفته شده است، هزاران خیمه 
 یم

 
ز به این اردوگاه خودداری یمکدام آن از هشت تا ده تن زندگ کنند. آن کنند. بسیاری پناهجویان از رفیی

 و مواد بهداشبی ندارند. پناهجویان همچنان در 
 

یس کامل به امکانات زندگ ها شکایت کرده اند که دسیی
ز به این کمپ، ماه ها در قید ن  .گه داری خواهند شدهراس اند که با رفیی

، وزیر امور مهاجرت یونان روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت که در جزیره لیسبوس،  نوتیس میتاراخی
" تاسیس خواهد شد ز بسیاری از ساکنان جزیره لیسبوس با ایجاد کمپ جدید  .یک اردوگاه "مدرن و مطمی 

در کمپ موریا، حاال باید مهاجران به  مخالفت کرده، گفته اند که پس از چندین سال وضعیت اسفناک
 .جای دیگر انتقال یابند

با این همه، در پیوند به آتش سوزی در کمپ موریا شش مهاجر نوجوان افغان بازداشت شده اند. وزیر 
امور مهاجرت یونان تاکید کرد، "کسانز که در آتش سوزی کمپ موریا دست داشتند دوره محکومیت 

ی ک  ".شوندرده و سپس به کشورشان اخراج یمشان را در یونان سیی
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وزارت امور مهاجرین 
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، یونان را به نقض  (WeMove Europe) سازمان غی  دولبی اکسفام و انجمن شهروندی با طرح شکایبی
 .اندوپا خواستار برریس این اتهامات شدهحقوق پناهجویان متهم کرده و از کمیسیون ار 

نامه  حکومت یونان به »اند که سپتمیر منتشی شد گفته ۲۲ای که روز سه شنبه هردو سازمان در خیر
ز مهاجران به ترکیه و تحقی   اتهامات مربوط به نقض حقوق پناهجویان از جمله ادامه اخراج خشونت آمی 

 پاسخ نداده است
 

 «.آشکار حقوق پناهندگ

نامه خود تاکید کردهاین سازمان خواهد نشان دهد که طرح جدید اند که اگر کمیسیون اروپا یمها در خیر
 در اروپا تدوین

 
 ومهاجرت برای بهبود سیستم پناهندگ

 
شده باید اطمینان دهد که که کشورهای  پناهندگ

 .کنندعضو، حقوق و کرامت انسانز افراد را رعایت یم

از حکومت یونان روز سه شنبه توسط  (WeMove Europe) ه سازمان اکسفام وقرار است شکایت نام
وک به کمیسیون اروپا تحویل داده شود کت وکالی مدافع براو بلکستون وستیر  .رسی

این اقدام درست زمانز انجام شده که کمیسیون اروپا فردا چهارشنبه طرح اصالحات در سیاست مهاجرنی 
 .ائه خواهد کرداتحادیه را به کشورهای عضو ار 
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 وعودت کنندگان

 در یونان و رفتار مقام»اند که ترصی    ح کرده ههای شکایت کنندسازمان
 

های این  قانون جدید پناهندگ
 تعداد نر ها تاکید یمآن« کند. کشور با پناهجویان حقوق اروپانی را نقض یم

ً
کنند که قانون جدید عمال

 را از درخواستشماری از پناهجویان فاقد مشورت
ی
 .کندتجدید نظر محروم یم های حقوف

کمیسیون اروپا این صالحیت را دارد که به صورت مستقل یا بر اساس شکایت شهروندان کشورهای عضو 
تواند در صورت عدم اقدام کشور در مورد نقض حقوق اروپانی در اتحادیه تحقیق کند. این کمیسیون یم

  .به دادگاه قضانی اتحادیه اروپا ارجاع دهدمتهم، علیه آن دوسیه تشکیل دهد و در صورت لزوم آن را 

 

 رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت  
ی
ات دفاتر توسط نور رحمن اخالف ز ی تجهی  سند تحویل گی 

ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مقیم   کنندگان و خانم ون بیورن کروالین رئیس دفیی کمیشیز
 .کابل به امضا رسید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در مقر این وزارت، ضمن اظهار سپاسگزاری از همکاری 
ی عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، به همکاری بیشیی آ ن اداره در بخش های اداره کمیشیز

 بیشیی شان با وزارت تاکید کرد
 

 به بیجاشده ها و برگشت کنندگان و هماهنیک
 

 .رسیدگ

 رئیس دفیی )یو. ان اچ. یس. آر( در رابطه بیان کرد؛ نیازمندی دفاتر امور مهاجرین والیات در یک رسوی
ات در زمینه رسوی، رسانیدن بهیی کمک ها به خانو  ز اده های نیازمند و اطالع مشخص شده و این تجهی 

 .رسانز از جریان توزی    ع آن موثر یم باشد

پایه کمره عکس برداری از سوی )یو. ان.  39عراده موتر و  15سنبله سال روان در حال  30روز یکشنبه 
ز  یی پایه پرن 52پایه کمپیوتر و  120اچ. یس. آر( به وزارت امور مهاجرین تحویل داده شد که پیش ازین نی 

 .آن اداره به وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان همکاری شده بودتوسط 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ز  ان شت سهپیش از چاالملیل مهاجرت در افغانستان ستیوارت سیمپسون رئیس سازمان بی  ز شنبه اول می 
 رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده

ی
گان دیدار نموده، هر دو سال روان   با نوررحمن اخالف

 .دار تاکید کردندهای خوب و دوامجانب روی همکاری

" دراین دیدار ضمن تاکیداش بر هم
ی
 )آی. او. ام( و ساکاری موثر و همیشهآقای "اخالف

 
کار ارات همیر ادگ

 ".نگذارد های ما تاثی  کاریت همکنیم مسایل اداری به رسعتالش یم" :بیان کرد

" بیان کرد: "با وزارت روی هم
ی
ییک مسند آقای "اخالف چنان رئیس )آی. او. ام( مقیم کشور ضمن تیر

برخز  اشتیم کهکاری دگان از نزدیک همها و برگشت کنندهجاشدهمله مدیریت نر های مختلف از جبرنامه
ز وجود دارد که با یک همرفت خونر داشته و در برخز کاسبی ها پیشاز برنامه تر قابل کاری خوبهای نی 

 ".رمیان بگذاریمدهای کاری خود را با شما حل است. ما حارصز هستیم تمام برنامه

ز روی طرحچنان در این دیدار طرفهم ک بحث و تبادل نظر ها و برنامهی   .نمودندهای مشیی

 

 
ز الملیل انکشاف پالیش مهاجرت با رسپرست وزارت امور   کابل مرکز بی 

 که مسئوالن دفیی
ز
در دیدار تعارف

مهاجرین و عودت کنندگان داشت، تعهد دادند که در رابطه به ظرفیت سازی های تخصیص مهاجرت با 
 این وزارت همکاری خواهد داشت. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ز الملیل انکشاف پالیش مهاجرت)آی. یس.  . دی( مقیم کشور در زمینه های حمایت از مرکز  اداره بی   ام. نی
معلومات مهاجرت، انکشاف پالیش جامع مهاجرت و ظرفیت سازی با وزارت امور مهاجرین بر اساس 

 یک تفاهمنامه از قبل امضا شده همکاری یم نماید. 

 
ی
ان سال روان در مقر وزارت دایر شد، نور رحمن اخالف ز  نامزد وزیر و در نشست که سه شنبه اول می 

رسپرست وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان ضمن تاکید اش بر تکمیل محتوای پالیش جامع مهاجرت 
و تهیه یک برنامه عمل برای آن بیان کرد که "وزارت در رابطه به تخصیص شدن و علیم شدن بحث 

ون یا ایجاد شدنمهاجرت نیاز به کار و تالش بیشیی دارد. این موضوع یم تواند از طریق مرا  یک  کز علیم بی 
 من مرکز انکشاف پالیش مهاجرت یم خواهم که در زمینه با 

ً
مرکز آموزیسی در داخل وزارت حل گردد. بنا

 ما همکاری داشته باشد." 

همچنان رسپرست وزارت امور مهاجرین به بخش پالیش و پالن وزارت هدایت داد تا طرخ را در رابطه 
 تخصیص شدن بح

 
 ث مهاجرت در اداره تهیه نماید. چگونیک

. دی( در زمینه ارتقای ظرفیت و تخصیص شدن بحث مهاجرت از  مسئوالن اداره )آی. یس. ام. نی
 همکاری همه جانبه شان خیر دادند. 
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خانواده  90سنبله سال روان به  31مهاجرین و عودت کننده گان والیت قندهار روز دوشنبه ریاست امور 
 بیجاشده نایسی از ناامبز در آن والیت مساعدت غذانی و غی  غذانی نمود. 

ر این خانواده ها از اثر جنگ و ناامبز ها از مناطق بند تیمور، خوگیانز و چشمه ولسوایل میوند والیت قندها
 با موسسات مدد رسان نیاز به قریه ن

 
وآباد ولسوایل یادشده بیجا و توسط اداره امور مهاجرین در هماهنیک

 سنجر گردیده است. 

کیلو مواد مغذی برای   9قویط بسکویت برای اطفال،  21لییی روغن مایع، 20کیلوآرد،   184به هر خانواده 
ده،  رای اطفال و یک بسته وسایل ظروف پاکت مواد سوی تغذی ب 68کیلو دال نخود،   25خانم های شی 

خانه از جانب موسسات  ز  با حضور مسئوالن محیل در مرکز قندهار توزی    ع شد.  WFP/SCIآشیی


