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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------- وله( چهیبه آلمان منتقل شدند) دو  ونانیاز  گر ید یپناهجو  ۱۲۰به  کینزد

 5 ------------------------------------------------ شد؟ لوتیساله افغان در آلمان پ ۱۹چگونه مهاجر 

 5 ----------------- وله( چهیشدند) دو  ا یاسپان یقنار  ر یمهاجر در دو شبانه روز وارد جزا ۲۲۰۰از  شیب

 7 ----------------------------------- وله( چهیکرد) دو   دا یپ یموتر الر  کیها مهاجر را از چک ده سیپول

 8 -------------------------------- (وزیبازهم آتش گرفت) مهاجر ن ونانیساموس  رهیدر جز  اردوگاه وات  

 10 ------------------------- (وزیشبکه قاچاق مهاجران از فرانسه به انگلستان) مهاجر ن کی یی  دستگ

 11 ---------------------- (وزیمهاجر ن امن) یکشورها»بازگشت مهاجران به  شیافزا یبرا ونانیتالش 

 13 --------------------------------- هزار پناهنده افغان در پاکستان کمک شد)افق( ۵۰سازمان ملل: به 

 14 -------------------------------- پرس(به بازگرداندن مهاجران افغانستان را دارد) خامه  میتصم ونانی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر اساس بیونان به آلمان منتقل شدند.  شمار دیگری از کودکان پناهجو و خانواده هایشان از کمپ های
 ۴۲کودک بیمار با اعضای نزدیک خانواده هایشان و  ۴۳ معلومات وزارت داخله آلمان در مجموع

 .انتقال داده شدند کودک زیر سن بدون همراه

 

 تصویر از آرشیف

همراه  کودک زیر سن بدون ۴۲خانواده و  ۱۸پناهجو به شمول  ۱۱۷وزارت داخله آلمان اعالم کرد که  
هایشان به  کودکی که با خانواده ۴۳رسیدند. در میان  قبل از ظهر امروز به میدان هوایی هانوفر آلمان

آلمان  ای مختلفآنها به شدت بیمارند. پناهجویان تازه وارد قرار است در ایالت ه تن ۲۱آلمان رسیده اند، 
اده شده اند، در دبه آلمان انتقال  تقسیمات شوند. به این ترتیب شمار پناهجویانی که از ماه اپریل تا کنون

  .تن می رسد ۱۱۹۲مجموع به 

ن لیسبوس یونا آلمان بعد از آتش سوزی ویرانگر در کمپ پناهجویان موریا واقع در جزیره حکومت
اند،  یونان مستحق حفاظت شناخته شده تن از خانواده های پناهجویی را که در ۱۵۵۳تصمیم گرفت که 

 .بپذیرد

https://www.dw.com/fa-af/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2%DB%B0-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%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-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55566849?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  ن پیلوت شد؟ساله افغان در آلما ۱۹چگونه مهاجر 

تش آبعد از  پناهجوی زیر سن بدون همراه نیز سهیم شده است که ۴۰۰بر آن آلمان در پذیرش  عالوه
آلمان  این کشور منتقل شده اند. سوزی در موریا توسط حکومت یونان به مناطق خشکه و غیر جزیره یی

 .است پناهجو را وعده داده ۱۵۰از این میان پذیرش 

بعد از موافقت حکومت   ماه مارچ زیهوفر، وزیر داخله آلمان پیش از این در افزون بر این هورست
ک کودک بیمار را همراه با اعضای نزدی ۲۴۳امدادی  فدرال تصمیم گرفت که در چارچوب یک اقدام

وع یازده پذیرش کند. بنا بر معلومات وزارت مربوطه در این برنامه در مجم خانواده هایشان از یونان
 .اتحادیه اروپا و همچنان ناروی و صربستان سهم گرفته اندعضو  کشور

ی متقسیمات  پناهجویان براساس یک طرح مشترک حکومت فدرال و ایالت های آلمان به ایالت ها این
در نظر  صحی افراد تازه وارد نیز گردند. در این تقسیمات روابط خانوادگی و به ویژه نیازمندی های

  .گرفته می شود

از ماه  جزایر قناری اسپانیا وارد شدند. قایق چوبی به ۵۸مهاجر در  ۲۲۰۰در دو شبانه روز بیش از 
 ۱۳۷۰۰د عبور از دریا به جزایر قناری وارد شده اند، به حدو جنوری به این سو رقم مهاجرانی که با

  .استنفر رسیده 

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%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-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55551934
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پانیا در قناری متعلق به اس قایق چوبی به جزایر ۵۸مهاجر در  ۲۲۰۶از روز شنبه تا صبح روز دوشنبه 
ین گزارش داده است که چن« ساروپا پر»خبرگزاری  .اقیانوس اطلس در نزدیکی غرب افریقا رسیدند

 .ثبت شده بود ۲۰۰۶بحران مهاجرت در سال  رقم زیاد مهاجران در جریان

 اروته، الپالما، الگومرا و الگران کاناریا، تنریف، فوئرته ونتورا، النز های محبوب گردشگرانجزیره
  .االجزایر قناری هستندهیروال و همچنان شش جزیره دیگر شامل مجموع

ونا ترک پاندمی کر از کسانی که کشورهای شان در افریقا را به دلیل فقر و خشونت و پیامدهای بسیاری
ته است نوش« اروپا پرس»کاناریا می رسانند.  می کنند، خود را به مناطقی در جنوب غرب جزیره گران

 .در فضای آزاد در جای بسیار تنگ به سر می برند مهاجر در این جزیره ۱۸۰۰که حدود 

 ۱۳۷۰۰ ودمهاجرانی که با عبور از دریا به مجموع الجزایر قناری رسیده اند به حد از ماه جنوری رقم
زایر شده جسال گذشته وارد این  ه مهاجرانی است کهنفر افزایش یافته است. این رقم نسبت شش برابر هم

ونا خالی هوتل هایی منتقل می شوند که به دلیل بحران کر بودند. بسیاری ها بعد از ثبت و راجستر به
 .مانده اند

عده روز جمعه و یوهانسون، کمیسار امور داخلی اتحادیه اروپا در دیدار از جزایر قناری به یلوا
خله اسپانیا که فرناندو گراند مارالسکا، وزیر دا .غلبه بر این بحران مهاجرت را داد همبستگی اروپا برای

 ده نمی شوند،داده است که این مهاجران دیگر به بندر ارگوینیگوین انتقال دا او را همراهی می کرد، خبر
 .شود آنها گرفته بلکه در یک سربازخانه ثبت و راجستر می شوند و قرار است تست کرونا نیز از

انوس دارد. اقی قناری در اقیانوس اطلس و در صد کیلومتری غرب سواحل افریقای غربی موقعیت جزایر
ست. با می کنند، بسیار خطرناک ا حرکت اطلس برای قایق های کوچکی که اکثرا به وسیله موتور جانبی

ناری به ها از این راه عبور می کنند تا از طریق جزایر ق وجود خطرات بزرگ، به طور فزاینده انسان
 .این طریق خود را به اروپا برسانند اسپانیا رفته و از
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مرد و یک زن ۴۷کردند. این مهاجران  مهاجر را در یک موتر الری پیدا ۴۸مقامات جمهوری چک 
  .د برسانندآمده اند و می خواستند خود را به آلمان و یا هالن می باشند که به گفته خودشان از سوریه

 

 عکس از آرشیف

از  کردند که ظاهرا   مهاجر را پیدا ۴۸مقامات جمهوری چک روز پنج شنبه از یک موتر الری ترکی 
یس به چنانچه بوهیمل ماالِسک، سخنگوی پول .و می خواستند به آلمان یا هالند بروندسوریه هستند 

س مورد هنگامی گرفتار شدند که مقامات گمرگ بار را با اشعه ایک خبرگزاری فرانسه گفته است، آنها
 .دادند بررسی قرار

نها رسیدن به آاند که مقصد مهاجران گفته  .بعدا  این مهاجران به پولیس گفته اند که از سوریه آمده اند
 .کند پولیس چک حاال تالش دارد که هویت این مهاجران را تثبیت .آلمان و همچنان هالند بوده است

ط یا توس فکر می کند که امکان دارد که این مهاجران در چک درخواست پناهندگی دهند و ماالِسک
 .اند چک شدهمقامات دوباره به کشوری برگشت داده شوند که از آنجا وارد 

 از ۲۰۱۵سال  ه یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، از زمان آغاز بحران مهاجرت درک چک
 .است پذیرش پناهجویان از کشورهای شرق میانه یا افریقا خودداری کرده

 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D9%87%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-55515978
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

. نوامبر( آتش سوزی بزرگی رخ داد ۱۱جزیره ساموس یونان روز چهارشنبه ) در اردوگاه واتی در
 ."دار واتی، گفته است که این "آتش سوزی عمدی بوده استاستانتزوس، شهر یورگوس

ت. انفجار کرده اس شهردار واتی گفته است که در چند کانتینر در اردوگاه واتی بالون های گاز
ع به شهر پناهجویان هم اکنون بسیار سری استانتزوس از حکومت مرکزی در آتن خواسته است تا باید همه

 .ده شوندهای غیر جزیره ای انتقال دا

ر دصورت گرفته است.  رسانه های محلی گزارش دادند که آتش سوزی در آشپزخانه های این اردوگاه
 .استفاده می شود این آشپزخانه ها از بالون های گاز برای پخت و پز

کنند. این رقم شش  ر جزیره ساموس زندگی مید پناهجو در این اردوگاه ۳۸۰۰در حال حاضر حدود 
 .ز ظرفیت این اردوگاه عنوان شده استبرابر بیشتر ا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 آتش 

ی آخر در آتش سوز .چند ماه گذشته چندین آتش سوزی در داخل و اطراف این اردوگاه رخ داده است در 
 .ندیدند که کمتر از دوهفته پیش رخ داد، گفته شد که پناهجویان آسیبی

ورت پناهجویان در یونان ص یا، بزرگترین اردوگاهدر ماه آگست، یک آتش سوزی گسترده در کمپ مور
ه پنج افغان یونان در ارتباط به این آتش سوزی علی گرفت و این اردوگاه را کامال تخریب کرد. سارنوالی

 .اردوگاه اقامه دعوا کرده است به اتهام آتش زدن این
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ها یالر این قاچاقبران مهاجران را در .قاچاق مهاجران در فرانسه دستگیر شدند هفت عضو یک شبکه
 .آوردندبه دست می ود هنگفتیدادند و از این طریق ساز فرانسه به انگلستان انتقال می

هفته  قاچاق مهاجران فرانسه گزارش داد که یک شبکهخبرگزاری فرانسه از قول یک منبع پولیس مرزی 
تن دیگر  ۴تن زندانی و  ۳گذشته در حومه شمال پاریس متالشی شد. از جمله هفت عضو این گروه، 

 .تحت کنترول قضایی قرار گرفتند

عراقی، و سوری را از پاریس  کستانیهای مهاجر افغان، ایرانی، پاخانواده و شبکه یاد شده مردان جوان
 .رساندندها را به انگلستان میها آنسپس با الری دند وداها انتقال میگاهای کنار شاهراهبه توقف

رفت گسال را در بر  به گفته یک منبع پولیس مرزی فرانسه تحقیق برای دستگیری این شبکه حدود یک
میلیون یورو سودمالی  ۳تا  ۱،۵ین مهاجر، ب یورو از هر ۳۰۰۰شود که قاچاقبران با اخذ و برآورد می

 .اندداشته

 ه مهاجران به انگلستانانتقال شبان

کنند و رهبری زندگی می عراقی بودند همگی به صورت قانونی در فرانسه-اتباع کردی اعضای شبکه که
داشتند. سایر اعضای این شبکه رانندگانی  اش به عهدهآنان را یک عراقی و یکی از اعضای خانواده

 .اشتها را به عهده دبرای آن بودند که یک پاکستانی، تدارک موتر

https://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
https://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هاجران را از پاریس و منطقه م سن فعالیت داشت و-ورس-به گفته تحقیق کنندگان، شبکه در شهر پییرفیت
داد. قاچاقبران سپس ها در منطقه بورگوین انتقال میشاهراه گاههای کنارتوقف دنی شبانه به-سن-سن

 .بردندها مخفیانه به انگلستان میدرالری مهاجران را

جران از این با انتقال مها کیلومتر فاصله دارد اما قاچاقبران ۶۰۰کانال مانش حدود  منطقه بورگوین از
های بار شده در مناطق ریب بدهند زیرا آنان الریرا ف خواستند ماموران کنترول در بندر کالهمنطقه می

  .کنندکنترول می نزدیک تر را بیشتر

 

مهاجران  از قوانین پناهندگی را یک بار دیگر تغییر دهد تا بتواند شمار بیشتری حکومت یونان قصد دارد
ن است مهاجران افغان نیز ممک به ترکیه بازگرداند. در این صورت« کشور امن»را در چارچوب قانون 
  .شامل این قانون شوند

ده، تغییرات پیشنهاد ش یر مهاجرت یونان به اینفومایگرانتس گفت که در صورت اجرایی شدن اینوز
 .قطع شود ممکن است که کمک های دولتی به مهاجران پس از چند ماه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

فت تا به قوانین پناهندگی گ نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان از برنامه های حکومت برای اصالح
 .مهاجران به ترکیه فراهم شود گرداندن شمار بیشتری ازاین ترتیب امکان باز

 .ماه گذشته این سومین بار است که قوانین پناهندگی اصالح می شوند ۱۲در طول 

زیت امن طریق کشورهای تران بسیاری از مهاجران از» میتاراکیس در مصاحبه با اینفومایگرانتس گفت: 
ال حاضردر حما در »او افزود: « امنیت داشته اند. کامالآمده اند و در آن جا پیش از آمدن به یونان، 

 ین کشورهاییهستیم و می خواهیم ببینیم که آیا باید به اشخاصی که از طریق چن حال بازبینی قوانین مان
  «.به این جا آمده اند، پناهندگی بدهیم یا نه

 بر پایه طرح پناهندگی در یونان، ، ادارات۲۰۱۶از زمان انعقاد معاهده اتحادیه اروپا با ترکیه در سال 
ان اروپا، درخواست های شهروندان سوریایی را به عنو موسوم به کشورهای امن و غیرعضو اتحادیه

 .اند رد کرده« غیرقابل قبول»

ورد مدر  (EASO) مهاجران تحت قوانین پناهندگی کنونی، کارمندان اداره اروپایی رسیدگی به مسائل
تصمیم  درصد باشد، پیشنهاد ۲۵ها بیشتر از  که میزان قبولی شهروندان آن همه پناهجویان کشورهایی

ندان سوریه به امور پناهندگی در یونان تا به حال فقط در مورد شهرو منفی می دهند. اما اداره رسیدگی
 .پیروی کرده است توصیه از این

ن افزون برای مهاجرا گفته های میتاراکیس این تصور را ایجاد می کند که این توصیه ممکن است
 .شود سوریایی در مورد مهاجران کشورهای دیگر نیز به کار گرفته

هدید جا خطری او را ت اگر کسی از شرق بیاید، به ترکیه برود و در آن»وزیر مهاجرت یونان گفت: 
 «.نکند، پس نباید در یونان درخواست پناهندگی ارائه کند

  احتمال بازگرداندن شهروندان افغانستان

اسبی وضعیت امنیتی من از نظر میتاراکیس، کشورهای دیگری هم هستند که برای بازگرداندن مهاجران
دارد و  در آن جا یک حکومت وجود»افزود:  دارد. او« مناطق امن زیادی»دارند، مانند افغانستان که 

د، بلکه ن بازگردندارند. حتمی نیست که آن ها به قریه زادگاه شا مردم گزینه بازگشت به وطن شان را
 «.مناطق دیگر افغانستان نقل مکان کنند می توانند به

  احتمال تسریع پروسه رسیدگی به درخواست های پناهندگی و کاهش کمک های دولتی

دگی را درخواست پناهن میتاراکیس به اینفومایگرانتس گفت، حکومت یونان قصد دارد پروسه رسیدگی به
در  کند. او گفت، در این صورت هزینه ها پذیرش مهاجران را محدودسرعت بخشد و مدت زمان پروسه 

 .مالیه دهندگان در اتحادیه اروپا کاهش می یابد بخش مدیریت مهاجرت و پناهندگی برای

درخواست های پناهندگی  ما میزان تصمیم گیری ساالنه در مورد»وزیر مهاجرت یونان در ادامه گفت: 
هستیم که رسیدگی به آن ها به تعویق افتاده بود تا  کاهش تعداد دوسیه هایی را دو برابر کردیم. ما در حال

 همه این درخواست ها که در گذشته ارائه شده اند، پایان یافته باشد. در این رسیدگی به ۲۰۲۱در سال 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

امکانات اسکان و  صورت مهاجرانی که به یونان می آیند، به جای چند سال فقط به مدت چند ماه از
 «.کمک های دولتی بهره مند می شوند

ر یک ماه اقامت د میتاراکیس در ادامه گفت، در صورت تصویب برنامه های دولت، مهاجران پس از
آن ها  دریافت می کنند و کمک های مالی به یونان، تصمیم نهایی در مورد درخواست پناهندگی شان را

 .سر از ماه سوم قطع می شود

گیری ز همههزار پناهجوی افغانستانی که ا ۵۰به  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان
 .متأثر شدند، کمک نقدی کرد ۱۹-کووید

 

ای گفته است که این بیانیه لل متحد روز گذشته دربه گزارش خبرگزاری دید، کمیساریای عالی سازمان م
 .های نقدی اضطراری کرده استپاکستان کمک هزار خانواده پناهجوی افغان در ۵۰نهاد به 

واده هزار خان ۷۰عالی پناهندگان سازمان ملل در نظرداشت تا به  بر اساس این بیانیه، کمیساریای
االت و مناطق ای هزار خانواده با همکاری وزارت ۵۰ون به پناهنده کمک رسانی کند که تا کن پذیرآسیب

 .مرزی پاکستان کمک مالی صورت گرفته است
عنوان  ها تحتنهاد پناهندگان سازمان ملل متحد با حضور در برنامه توزیع این کمک ایمدیر منطقه

پذیر های آسیبدهتمام خانوا رسانی بهها برای کمکگفته است که امیدوار است تالش« برنامه احساس»
 .ادامه یابد

ها اند تا آنکرده افتهزار روپیه پاکستانی کمک نقدی دری ۱۲پذیر آسیب هایتحت برنامه احساس، خانواده
 .در برابر رکود اقتصادی مرتبط با ویروس کرونا کمک کند را
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 وعودت کنندگان

 

جویان به حکومت یونان تصمیم به تغییر قوانین پناهندگی این کشور برای بازگرداندن شمار بیشتر پناه
 .را دارند شان یا ترکیهکشورهای

هاجران زیادی برای بازگشت م« مناطق امن»حکومت این کشور گفته است که از جمله در افغانستان نیز 
 .به این کشور وجود دارد

بیان داشته است که در  «نتساینفومایگرا»وگو با نوتیس میتاراکیس، وزیر مهاجرت یونان در گفت
 .بتوانند به آن مناطق بازگردند افغانستان نیز مناطق امن وجود دارد که مهاجران

ینه دارد و مردم گز افغانستان مناطق امن زیادی دارد. در آن جا یک حکومت وجود»وی گفته است: 
توانند به  زادگاه شان بازگردند، بلکه می بازگشت به وطن شان را دارند. حتمی نیست که آن ها به قریه

 «.کنند مناطق دیگر افغانستان نقل مکان

جرت در قوانین مها اراکیس عالوه کرده است که در صورت عملی شدن تغییرات پیشنهاد شدهآقای میت
 .اه وجود داردم های دولتی به مهاجران پس از چندیونان، احتمال قطع کمک

ویان به این تغییرات در قوانین مهاجرت یونان برای فراهم شدن زمینه بازگرداندن شمار بیشتر پناهج
 .شودیه اعمال میشان یا ترککشورهای

شود. این کشور یکی بار است که قوانین مهاجرت یونان اصالح میدر یک سال گذشته این سومین
 .های مهم مهاجرت به اروپا استگذرگاه
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همچنان دولت یونان در پی آن است تا به پناهندگان که از طریق کشورهای امن به این کشور مهاجرت 
 .اند، پناهندگی ندهدکرده

در این کشور خطری او  مهاجرت یونان گفته است که اگر کسی از شرق بیاید و به ترکیه برود ووزیر 
 .را تهدید نکند، نباید در یونان درخواست پناهندگی کند

های مهاجرت به برند که در کمپدر حال حاضر شمار زیادی از پناهجویان افغانستان در یونان به سر می
 .شوندشکل نادرستی نگهداری می

   


