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

 

وزارت امور مهاجرین 

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

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------------------------- وله( چهیداد) دو  لیفغانستان تحو ا یبه قونسلگر  کودک قاچاق شده را  ۱۰پاکستان 

 6 ---------------------------------------------------- وله( چهیوارد شدند) دو  ا یاسپان یقنار  ر یاز هزار مهاجر به جزا شیب

ز طو   انیبام در دو ولسوایل  8 -------------------------------------------- وله( چهیحرام اعالم شد) دو  ب  ها ی  و ش انهیگرفت 

 11 --------- (وزیشدند) مهاجر ن ونانیدر  انیبرخورد با پناهجو  نهیدر زم خط مش   یی  امدادگر خواهان تغ یسازمان ها

  ستمیداخله آلمان فدرال: شانس توافق بر رس اصالح س ر یوز 
 

 12 ------------- ست) مهاجر(اروپا باال ا هیاتحاد پناهندگ
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 سیایس حکومت افغانستان  را به قاچاق شده بودند  ه به خاکشک کودک افغان  ۱۰پاکستان 
ی

نمایندگ
د.  گفته اند این کودکان توسط طالبان برای جذب در   لگری افغانستان در پشاور مسئوالن قونس سپر

  .بودند مدارس پاکستان قاچاق شده

 

 بودند عکس آرشیف از کودکان بازداشت شده ای که در گروه طالبان برای حمالت انتحاری آموزش دیده

کشور قاچاق شده بودند، به   کودک افغان که به این ۱۰بربنیاد فیصله دادگاه عایل پشاور پاکستان 
 .داده شدند قونسلگری افغانستان در شهر پشاور پاکستان تسلیم

این کودکان از والیت بدخشان اند و بدون مدرک به پاکستان قاچاق شده و در مدرسه ای در شهر آکورا 
 .ده بودندختک جذب گردی

ال  سفارت افغانستان در »مقام وزارت امور خارجه افغانستان به دویچه وله گفت:  یک  پشاور و جپر
شکل  شدن و انتقال این کودکان به تسلیم قونسیل مان در پشاور با مسئوالن دولت پاکستان در مورد

 «.عاجل به افغانستان انتقال یابند دوامدار در تماس اند، تا این اطفال هرچه

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55236269?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

قانونر  به این   مسئوالن قونسلگری افغانستان در پشاور گفته اند که این کودکان دو ماه پیش به گونه غپر
 .آورده شده اند. قرار است این کودکان هفته آینده به مرز تورخم افغانستان انتقال یابند کشور 

 

 از بازداشت گرویه چهارنفره که قصد قاچاق کودکان از غزنر به پاکستان را داشتندعکس آرشیف 

دارند. دادگاه عایل این   سال عمر  ۱۰تا  ۹ز ا  از رسانه های پاکستانر نگاشته اند که این کودکان برخر 
ر بازداشت نمایند . طالبان دست  سئوالن اینمدستور داده تا  نان به پولیسهمچ کشور مدرسه را نپر

ر در قاچاق این کودکان را رد   .کرده اند  داشت 

ر روند جلب و جذب کودکان و نوجوانان  قاچاق کودکان افغان به پاکستان امری تازه نیست و در گذشته نپر
به پاکستان برای عضویت در مدرسه های دینر و گروه های جهادگرای اسالیم  اچاق شانافغان و ق
 .گرفته است  صورت

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55236269?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اسپانیا رسیده اند. تشدید اقدامات  قایق کوچک به سواحل جزایر قناری ۴۸۵بیش از هزار مهاجر در 
قاچاقچیان را وادار ساخته تا هرچه زودتر به عبور خطرناک از این   در سواحل مراکش، مهاجران و امنین  
 .آتالنتیک اقدام کنند گذرگاه

 

 گرویه از مهاجران نجات داده شده از یک کشن  در ساحیل در جزیره قناری پیاده یم گردند

ین تعداد مهاجران را از سال  ۲۰۰۶ صلیب رسخ روز شنبه اعالم کرد که جزایر قناری اسپانیا شاهد بیشپ 
 .ساعت گذشته بوده است ۴۸ به این سو در 

ر پنجشن»سخنگوی صلیب رسخ گفت:  قایق به هفت جزیره اسپانیا  ۴۸۵ نفر با  ۱۰۱۵ به و شنبهبتر
ی به آن سوی اقیانوس اطلس سفر کرده و  آمدند. گفته یم شود که آنها با قایق های کوچک ماهیگپر

 های نجات دریان  
 .«نزدیک جزایربا پیدا شده اند توسط کشن 

ر ماه اسپانیا در سال های اخپر شاهد افزایش مهاجرت از مسپر دریا بوده ا ست؛ اما جریان ورودشان بتر
درصد کاهش یافته است. داده های وزارت داخله این کشور نشان یم  ۵.۸ های جنوری و سپتمپر تقریبا 

 .درصد افزایش یافته است ۵۲۳.۷ دهد که ورود مهاجران به جزایر قناری

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55234010
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

رسخ گفت،  صحرای افریقا آمده اند. صلیبمهاجران از افریقای شمایل یا کشورهای جنوب  بیشپ  
شان از از سالمن  کامل برخوردار بودند؛ اگرچه برخر از آنها  عالئم هیپوتریم )کاهش شدید دمای  بیشپ 

  اضافه کرد همه آنها از نظر ویروس کرونا مورد آزمایش قرار  بدن( را داشتند. این مقام مسئول صلیب رسخ
 .گرفته اند

 

 آمده اند، آزمایش کرونا شده اند
ی

 .همه پناهجویانر که به تازگ

 سفر خطرناک

ی برای مقابله با  سیاستمداران هجوم  محیل از دولت مرکزی اسپانیا خواسته اند که منابع بیشپ 
 به مهاجران در اختیارشان قرار دهد

ی
 .پناهجویان و رسیدگ

ش نوشت:  لوئیس اسکریوا، وزیر مهاجرت پس از سفر به جزایر قناری، روز شنبه در  خوزه هدف »توییپ 
ر یک شبکه پایدار از م  «.قناری است کان های اقامن  در جزایر ما داشت 

انه را  و گروه های مدافع حقوق بشر یم گویند از آنجا که مراکش امنیت سواحلش با  تحلیلگران مدیپ 
رسیغپ  اقدام کرده و عبور خطرناک از   تقویت کرده است، قاچاقچیان و مهاجران مجبور شده اند هرچه

ی غرب ساحل اقیانوس اطلس واقع شده، آغاز کنند  ۹۷ کانال قناری ها را که در حدود   .کلیومپ 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55234010
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر الملیل مهاجرت، حداقل نفر در تالش برای عبور از این مسپر خطرناک  ۲۵۱ براساس آمار سازمان بتر
ر اول جنوری و   .سپتمپر غرق شده و جان باخته اند ۱۷ دریان  بتر

ب  ها حرام است  علمای دینر و بزرگان محیل در دو ولسوایل بامیان فیصله ر طویانه و شپر
و  کرده اند که گرفت 

ر باید لغو گردد. آن یعت عنوان کرده اندازدواج ها همچنتر   .های اجباری را خالف قانون و رسر

 

 تصویر سمبولیک از آرشیف

ر محمدی، جوان  او مثل هر  دارد. خانواده سن ازدواج قرار  ساله از دانشگاه فارغ شده و در  ۲۴حستر
 تصمییم ندارد فامیل دیگر مشتاق است که پش شان ازدواج کند، اما 

ً
 .خودش فعال

دارم که ازدواج نمایم، به فارغ شده ام و امسال تصمیم ن من از دانشگاه بامیان»گوید: این جوان یم
کار   رسد و من توانان  آن را ندارم و باید اولهزار افغانر به مرصف یم ۸۰۰حدود  خاطری که در عرویس

 «.پیدا نمایم

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/a-55216526
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر محمدی بر بسیاری جوانان افغان صدق رسند اما کند، جوانانر که به سن ازدواج یمیم وضعیت حستر
نند و بعد از چند شوند به کشورهای همسایه مهاجرت کها مجبور یماکپر آن .توانان  مصارف آن را ندارند

 .کار پویل برای ازدواج جمع کنند  سال

جالس میکاولنگ بامیان تصمیم گرفته اند به مصارف گزاف عرویس و  های ورس و علما و بزرگان ولسوایل
معلوم نیست  ه در دیگر مناطق افغانستان،های مشابه گذشتبدهند، اما با توجه به فیصله فاتحه پایان

 .ه اجران  خواهد شداین فیصله تا چه انداز 

 میان علما، نمایندگان حکومت، جامعه مدنر و بزرگان محل در  به این منظور 
ی

این دو  یک جلسه هماهنگ
یع ندارد و آدم هیچ ب  ها طویانه و شپر »ای فیصله کردند: ولسوایل دایر شد. آنان یط اعالمیه گونه مبنای رسر

 حرام است. ازدواج زیر سن و 
ً
ع بوده و جواز ندارد. محروم نمودن اجباری خال فرویسر مطلقا ف قانون ورسر

وع یع و عقیل ندارد زنان از حقوق مشر ر خشونت علیه زنان توجیه رسر  «.شان و نپر

 

 های مجلل در شهرها بازتابسالون
ر
 .هاستشدن هرچه بیشپ  عرویسدهنده مرصف

های محل و نماینده نفر از علما، بزرگان ۸۰بیش از »امینیار، ولسوال ورس به دویچه وله گفت:  عزیزهللا
ی نمایند و آنان این  جامعه مدنر جلسه نمودند که از مصارف گزاف در مراسم خویسر و  غم جلوگپر

ورن  که کیس این فیصله را مراعات نکند و خالف نمایند. در ص ها تبلیغ و تطبیقها را در قریهفیصله
داز سوی اداره ولسوایل مورد بازپرس قرار یم قانون عمل نماید،  «.گپر

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B7%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF/a-55216526
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 ناحیه کابل افغانستان ۷کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، پته: د 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یه آن هایعرویس ر ب  ها و جهپر ر طویانه، شپر
کند، سبب شده  یم ه بیکاری بیداد کهم در زمانر  پرهزینه، گرفت 

ر مانند گذشته درآمدی  که شماری از جوانان نتوانند عرویس کنند. مهاجرت کاری به ایران و پاکستان نپر
 .ندارد

ر دانشیار، فعال مراسم  در این ولسوایل در هر »گوید: جامعه مدنر در ولسوایل ورس والیت بامیان یم امتر
ر  ن ولسوایل همه بزرگان ای رسد و خوشبختانههزار افغانر به مرصف یم ۱۰۰هزار ایل  ۵۰۰عرویس بتر

ب  ها، ازدواج زیر سن و  یع ندارد فیصله کردند که طویانه و شپر  «.اجباری حرام است و جواز رسر

 گوید که بزرگان و به ویژه علمای دینر یطولسوایل یکاولنگ والیت بامیان یم بری، یگ از علمایحاخر صا
یعت را قانون و رسر  های ناپسند و خالفیک حرکت مهم و اسایس فیصله کردند که جلو رسم و رواج

ند و مردم را به راه نیک هدایت نمایند و همچنان از   .حقوق زنان دفاع نمایند بگپر

ر م گوید که در صورت عمیل شدن این حمدی با استقبال از این فیصله علما و بزرگان محیل یمحستر
 .فیصله، مصمم است که در سال آینده عرویس کند

 ای فقرزدهمحافل کمرشکن در جامعه

ر کربال بریم  ج و حهان  که از زیارت مراسم عرویس نیست که هزینه زیادی نیاز دارد، بلکه آن تنها  گردند، نپر
ر این مص  کنند. حن  کسانر هم هستند حافیل پرهزینه برگزار یمم ر شان را به فروش که برای تامتر ارف زمتر
 .رسانندیم

ر کرده اند. در  بزرگان دو  ر محدودیت تعیتر ر محافیل نپر ده برای برگزاری چنتر ده این فیصله آم ولسوایل نامپر
 «.رگزار گرددب مراسم فاتحه به نان و چای خالصه شود و بعد از ظهر »است: 

 
ر
اک خانواده و اهایل تکیه خانه برگزا در این فیصله آمده است که مراسم چهلم افراد متوف ر تنها با اشپ 

ر ولیمه و   گردند، در یک روز برگزار شود و از توزی    عمراسم ختم کسانر که از زیارت بریم شود و همچنتر
ر گرددسوغان  و گل ر به گردن زائران پرهپر

 .انداخت 
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ک خواهان تغیپر فوری خط میسر سازمان های امدادگر با نشر  تعداد زیادی از 
 یک درخواست مشپ 

  .سیایس در برخورد با مهاجران ساکن جزایر یونان شدند

با   رسپناه هان  ایمن و مطابق این انسان ها باید در » در اعالمیه ای که روز پنجشنبه نشر شد، آمده است: 
ی اسکان داده شوند و ما براین ن های امدادگر در ادامه این سازما«. درخواست تاکید داریم کرامت بشر

ر مهاجران را قبول کنند تا از تشنج در  اعالمیه خواهان این نان  جزایر یو  شدند که کشورهای اروپان  دیگر نپر
 .کاسته شود

به سیاست »خواستند که  این سازمان ها از سیاستمداران بر رسقدرت در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو 
ونر خودداری کنند یان دهند و از مسدودیتدرهای بسته در جزایر یونان پا  مرزهای بپر

    .«بیشپ 

جزیره لیسبوس، بیش از  در ادامه این بیانیه آمده است، یک ماه پس از آتش سوزی در کمپ موریای
مانده اند  ۷۵۰۰  تاسیس شده، گپر

ی
ایط  تن در کمنر که به تازگ انسانر است. افزون  و رسر  آن ها غپر

ی
زندگ

ه اژهبراین در جزایر  ر کمپ های مشابیه وجود دارد دیگر بحپر   .نپر
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 Help»، (عمل شود اروپا باید وارد )، «Europe Must Act» این اعالمیه به ابتکار سازمان های
Refugees» (به مهاجران کمک کنید) ،«Legal Centre Lesvos» (مرکز قانونر لیسبوس) ،«Lesvos 
Solidarity» ،)در لیسبوس 

ی
حقوق ) «Refugee Rights Europe»، «بدون مرز نپزشکا»، )همبستگ

م(، )  «Still I Rise» مهاجران در اروپا( و ر   .نوشته شده است من بریم خپر

ک را تا به حال  هزار شخص  ۱۶۵و  سازمان، شبکه و گروه ۴۵۰گفته یم شود که این درخواست مشپ 
ر قبال  گ را نشر کرده بودنددرخواست ه دیگر به امضا رسانده اند. سازمان های دیگر نپر  .ای مشپ 

 

ر رایزنر های کشورهای اتحادیه اروپا راجع به اصالح سیستم ، هورست زی  هوفر،  پس از نخستتر
ی

پناهندگ
وافق ورهای عضو تا پایان سال روان در این باره به تکش  وزیر داخله آلمان فدرال اعالم کرد، احتمال این که

  .است برسند، افزایش یافته

پنجشنبه برگزار شد، گفت، شانس  زی  هوفر پس از کنفرانس ویدیون  وزیران داخله اتحادیه اروپا که روز 
ر با همکارانش راجع به برگزاری یک جلسه ویژه که قرا است. او گفت،« باال»موفقیت حتیم نیست، اما 

 بروکسل برگزار شود، به توافق رسیده است. آن ها یم خواهند در این جلسه به است در ماه نومپر و در 
ر کمیسیون اتحادیه اروپا برای   بحث و گفتگو راجع به پیشنهادهای مجادله برانگپر

ی
اصالح سیستم پناهندگ

 .ادامه دهند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اتحادیه اروپا چندین  ، تالش ها برای اصالح سیستم۲۰۱۵از زمان اوج بحران مهاجرت در سال 
ی

پناهندگ
در مورد تقسیم مهاجران در میان یکدیگر و کاهش  بار با شکست مواجه شد. کشورهای عضو نتوانستند 

 از پذیرش ایتالیا یا یونان به توافق برسند. کشورهای اروپای رسر  فشار از کشورهای مقصد مانند 
 
ف

 .قاطعیت خودداری یم کنند مهاجران با 

 به  تشی    ع در پیشنهاد جدیدی که کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه سپتمپر ارائه کرد،
ی

روند رسیدگ
ونر و اخراج رسی    ع  در مرزهای بپر

ی
تر پناهجویان ردشده در نظر گرفته شده  درخواست های پناهندگ

 .است

 مانن
 
ف ر رد کردهاما کشورهای اروپای رسر  سهمیه هان   د مجارستان این پالن ها را نپر

ر اند. چون در آن جا نپر
 .شده است برای تقسیم مهاجران در اتحادیه اروپا درج

داشت، گفت، کشورهای  زی  هوفر که به عنوان نماینده آلمان ریاست این کنفرانس ویدیون  را برعهده
 
ی

اصالح شود، با او توافق نظر دارند. آلمان  «ورتباید به هر ص»عضو در این زمینه که سیستم پناهندگ
 .اتحادیه اروپا را برعهده دارد در حال حاضر ریاست دوره ای شورای

و تا دسمپر وقت « آسان نیست وظیفه ای که در برابر اتحادیه اروپا قرار دارد،»او گفت، همه یم دانند 
ر »زیادی نمانده است. اما من  ن افزود، هدفش این است که کشورهای داخله آلما هستم. وزیر « خوشبتر
 به توافق برسند و به « نکات اصیل بر رس »عضو تا پایان سال روان 

ی
پیشنهادهای اصالح سیستم پناهندگ

 .«به سوی یکدیگر قدم بردارند»کشورهای عضو که نظریات متفاون  دارند باید   این خاطر 

سخن زد و گفت، تمام « کننده  حث های دلگرمب»یلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا از 
پیشنهادهای کمیسیون آغاز کنند و از نظر او موانیع  کشورهای عضو آماده هستند که مذاکرات را بر پایه

قابل  .عبور باشد وجود ندارد که غپر

توجه اش را به سه بخش  زی  هوفر یم خواهد در دیدار ویژه ای که قرار است در بروکسل برگزار شود،
 در مع

ی
 به درخواست های پناهندگ

ی
ی از  طوف کند: روند رسیدگ  اتحادیه اروپا، جلوگپر

ونر مرزهای بپر
 و 

ی
 با کشورهای مقصد مهاجران سوء استفاده از سیستم پناهندگ

ی
 .همبستگ

ی پروسه اخراج و یا کمک های دیگر  براین اساس پذیرش مهاجران و یا راه های جایگزین مانند به عهده گپر
 »ر شمول در محل د

ی
د« همبستگ  .قرار یم گپر

دسمپر برگزار یم شود، از نظر  ۴و  ۳بعد قرار است، در زمان برگزاری شورای وزیران داخله که در روزهای 
 .شود سیایس در مورد نکات اصویل به توافق دست یافته

 در نیمه
ی

ر مشخص در زمینه سیستم پناهندگ پس  و ۲۰۲۱نخست سال  به گفته زی  هوفر، قرار است قوانتر
ی ریاست شورای اتحادیه اروپا توسط پرتگال  .تصویب شود از به عهده گپر
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ی است، گفت،  وزیر داخله آلمان در پاسخ به این سوال که آیا به دنبال اتفاق رای در  زمان تصمیم گپر
 .از این تصمیم ها حمایت کنند« از کشورهای عضو تا حد امکان تعداد بسیار زیادی»هدف این است که 

یت آرای وزیران داخله، در مورد ا ر وجود دارد که با کسب اکپر ی  ین امکان نپر مسائل مختلف تصمیم گپر
، تصمییم که به این وسیله ۲۰۱۵در سال  شود. اما تجربیات خونر در این زمینه کسب نشده است و 

ی اروپای شده بود، به تشدید اختالف نظر و شکاف با کشورها هزار مهاجر گرفته ۱۲۰راجع به تقسیم 
 منجر شد

 
ف   .رسر

« به یک یا دو نکته»باید  زی  هوفر این را هم رد نکرد که رسان حکومت ها و دولت های اتحادیه اروپا 
دازند که فقط در صورت توافق عام یم شود راجع به آن ها تصمیم نهان  را گرفت. او تاکید کرد که نیم  بپر

د ت وبرای کشورهای عضو مهم اس موضوعان  را که»خواهد   و مشکالت آن ها را نادیده بگپر


