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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 ورو یاست)  مهاجران و کارگران خارج   هیعل ضیتبع یبرا یز یدستاو  ا ی: کرونا در آسرسخ جهانز  بیصل

 .Error! Bookmark not defined --------------------------------------------------------------- (وزین

 !Error --- (وزین ورو یدر لسبوس)  د یبه اردوگاه جد انیانتقال پناهجو  یبرا ونانی سیبزرگ پل اتیعمل

Bookmark not defined. 

 !Error --- (هیاختصاص داد) العرب ونانیافغان در  انیکمک به پناهجو   یبرا ورو یهزار  600افغانستان 

Bookmark not defined. 

  تیدر برابر به رسم : موانیعشناس آلمانز اسالم
 

ز حقوق  چهیاسالم در آلمان وجود دارد) دو  شناخت 

 .Error! Bookmark not defined ---------------------------------------------------------------- وله(

 !Error ------------ وله( چهیافغان اند) دو  ا یمهاجر کمپ مور  ۸۵۰۰: حدود ونانیافغانستان در  ی  سف

Bookmark not defined. 

ز هسبوسیافغان در ل یپناهجو   !Error ------ میخوابها یمرسک یرو  گونه امکانان    چی: بدون داشت 

Bookmark not defined. 

انهیمد (وزیخود را به آب انداختند) مهاجر ن «یدیناام»اوپن آرمز از  کشت    گر ی: دهها مهاجر دی 

--------------------------------------------------------------------- Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark(وزی) مهاجر ن ا یدر کمپ مور  یبحث و گفتگو در پارلمان اروپا پس از آتش سوز 

not defined. 
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گویند در عملیات پاکسازی، برجز از ساحات از های محیل والیت هلمند در جنوب افغانستان یممقام
وی هستند.  ل طالبان خارج کرده اند و در حال پیشر  دست رفته را از کنی 

ن روز پیهم ادامه دارد.  وهای دولتی و طالبان در والیت هلمند در هفتمیر ن نبر د بیر  نبر

ن حال صدیق صدیقی  گوید در حمالت اخبر طالبان در والیت ، سخنگوی ریاست جمهوری یمدر همیر
نظامیان متاثر شده اند.   هلمند بیشبی از همه غبر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

آقای صدیقی خواستار توقف حمالت طالبان شد و گفت این حمالت روند گفتگوهای صلح را متاثر 
 سازد. یم

وهای دولتی در برخن عمر زواک، سخنگوی وایل هلمند یم وی هستند.  گوید نبر  از این مناطق در حال پیشر

ن  وی را در برخن آقای زواک گفت میر های کارگذاری شده در مسبر راه و تخریب پلها توسط طالبان کار پیشر
وهای دولتی دشوار کرده است.   از ساحات برای نبر

دهای تازه کشته و  ۲او گفت دستکم  وی امنیتی در نبر از کشته و  تن دیگر زخیم شدند. او همچنان ۷نبر
 جنگجوی طالبان خبر داد.  ۴۰زخیم شدن نزدیک به 

های محیل، ادعا کرده مناطقی را که یک هفته اما ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی طالبان با رد ادعای مقام
ل خود دارد.   پیش در هلمند ترصف کرده بود، هنوز در کنبی

 

 ر هلمندخودروهای زریه ارتش افغانستان در حال عملیات پاکسازی د

 آوارگان جنگ در انتظار کمک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن حال مقام ی هزار خانواده ۱۰گویند حدود های محیل یمدر همیر خانمان و آواره شده ها بر براثر درگبر
 رسابن به آنها ادامه دارد. است. عملیات کمک

 ها شکایت دارند. برخن از بیجاشدگان جنگ از عدم توزی    ع عادالنه کمک

، رئیس ن های ناوه خانواده در لشکرگاه و بقیه در ولسوایل ۵۶۰۰گوید مهاجرین هلمند یم سید محمد رامیر
ن او حدود  ل  ۳۰۰۰و گرشک بیجا)آواره( شده اند و بنا به تخمیر خانواده هم احتماال در مناطق تحت کنبی

 طالبان بیجا شده اند. 

ن گفت رسوی بیجا شدگان و توزی    ع کمک به آنها از سوی دولت و سازمان یه ادامه دارد. آقای رامیر های خبر
، رسپرست وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبییع به والیت  ن حال، غالم بهاوالدین جیالبن در همیر

برای کمک به آوارگان جنگ  میلیون افغابن پول نقد را  ۲۰هلمند سفر کرده است. گفته شده که این وزارت 
 اختصاص داده است. 

 

 گریزندمردم از امنیت نستر شبانه استفاده کرده و از جنگ در لشکرگاه یم

کنند تا خودشان گویند به بیجا شدگان به عوض مواد غذابی و وسایل، پول نقد توزی    ع یممسئوالن یم
خانواده پول نقد  ۳۰۰وسایل مورد نیاز را خریداری کنند. روند توزی    ع پول دیروز آغاز شد و به حدود 

 توزی    ع شده است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پناه ندارند و در وضعیت بدی بش های آواره شده در لشکرگاه و دیگر مناطق رس بسیاری از خانواده
 برند. یم

جنیس در این والیت یم نظایم به  ۱۳۰گویند در یک هفته گذشته حدود مسئوالن شفاخانه ایمبر زخیم غبر
 این شفاخانه )بیمارستان( انتقال داده شده است. 

 .انستان سوریه و افغانستان در جنگیل در نزدییک صوفیه کشف و بازداشت شدندچهل مهاجر از افغ

قانوبن از (BNRبه گزارش اسپوتنیک، رادیو میل بلغارستان )  از مهاجران غبر
ی

، خبر داد که گروه بزرگ
 کشورهای سوریه و افغانستان در جنگیل در نزدییک صوفیه پایتخت بلغارستان بازداشت شدند. 

 

مهاجر از کشور سوریه در جنگیل در نزدیک یک روستای آلمان پیدا شدند.  35این رادیو، ابتدا طبق خبر 

گفته شده است در ادامه جستجوی بیشبی این منطقه با کمک سگ ها، مأموران پلیس پنج مهاجر از 

 افغانستان را نبر پیدا و بازداشت کردند. 

 ورود این مهاج
ی

ن آنها به صوفیه آغاز تحقیقات مقدمابی برای کشف و چگونیک ران به بلغارستان و رفیی

 شده است. 

https://af.sputniknews.com/world/202007275510520-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%85-20-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DA%98%D9%87/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 ورود این مهاجران روشن شود، آنها در ییک از خوابگاه های 
ی

ن حال گفته شده که تا این که چگونیک در همیر

 پناهندگان جابجا خواهند شد. 

قایق پناهجویان به جزیره المپدوزای  ۲۴یک رسانه ایتالیابی در یط دو شبانه روزگذشته، بنابر گزارش 
 .مهاجر از جمله زنان و کودکان بوده اند ۶۵۲ایتالیا رسیده اند. این قایق ها حامل 

 

 پناهجویان در المپدوزا در ایتالیا، عکس از آرشیف

به المپدوزا رسیده است. بنا بر معلومات شبکه  قایق پناهجویان ۲۰ساعت گذشته، بیش از  ۴۸در ادامه 
مهاجر از جمله شش زن و چهار کودک زیر سن روز یکشنبه پس از  ۶۵۲رادیو وتلویزیون ایتالیا در مجموع 

تن  ۲۰۰ورودشان به مرکز ثبت و پذیرش پناهجویان در این جزیره منتقل شدند. در این مرکز برای بیش از 
اساس این گزارش، قرار است مهاجران مذکور پس از آزمایش کرونا به کشتی امکان اقامت وجود دارد. بر 

 لنگر انداخته بود
ً

ن منتقل شوند، ییک از این کشتی ها در سواحل این جزیره تفرییح ایتالیا قبال  .های قرنطیر

بنا بر گزارش ها هفت قایق دیگر پناهجویان در مدت حدود یک هفته از سواحل کاالبریا به مناطق  
 خش

ً
ا پناهجو با یک قایق موفق شدند که خود را از عراق و ایران به روچال  ۵۷که ایتالیا رسیدند. اخبر

 .ایونیکا در ایتالیا برسانند

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%B7%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%AF%D9%88%D8%B2%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55241482
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

با توجه به افزایش رقم ابتالیان به کرونا در ایتالیا لوسیانا المورگسه، وزیر امور داخله ایتالیا گفته است که 
ش ویروس امون گسبی کرونا توسط پناهجویان موجه نیست و مردم را به آرامش فراخواند.   ترس ونگرابن پبر

هزار مهاجری که در حال حاضن به مراکز اولیه ثبت و  ۵۶گفته است که ازجمع  ۲۴او به شبکه رادیو 
   .نفر مثبت تثبیت شده است ۱۲۰۰پذیرش منتقل شده اند، آزمایش کرونای حدود 

 با حدود چهار درصد به دو برابر 
ً

ا رقم ابتالیان مردم ایتالیا به کرونا که تست آنان مثبت بوده است، اخبر
افزایش یافته است. بنابراین، به گفته وزیر داخله ایتالیا، این ارقام در مقایسه با رقم مجمویع در رسارس 

ن نیست که مهاجران ویروس کرون»ایتالیا نگران کننده نیست.  ا را از یک جا به جای دیگر منتقل چنیر
  «.کنند

دفاع کرد. « آالن کردی»عالوه بر این وزیر داخله ایتالیا از ممانعت و محاضه کشتی های نجات مانند 
ه»المورگسه به روزنامه کاتولیک های این کشور کسابن که در دریا عملیات نجات را »گفته است: « اوینبر

ن را رعایت کنندانجام یم دهند و همچنان سازمان   «.های غبر دولتی باید قوانیر

ول امنیتی قرار یم دهند و سپس از ورود آنها  مقامات ایتالیابی منظما کشتی های نجات را مورد کنبی
ی یم کنند. سازمان چشم دریا که این کشتی را مدیریت یم کند، در آخر هفته  «Sea-Eye» جلوگبر

ی از ورود  ات نجات در عرشه کشتی را به عنوان به دلیل ک« آالن کردی»جلوگبر ن ه »مبود تجهبر ن انگبر

    .محکوم کرد« سیایس
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجر دیگر را از اردوگاه های یونان انتقال داد. وزارت داخله آلمان  ۱۰۱اکتوبر(، آلمان  ۱۶روز جمعه )
بزرگسال روز جمعه در میدان هوابی شهر هانوفر فرود آمدند. در جمع این  ۴۰کودک و  ۶۱گفته است که 

 .پناهجویان، افغان ها هم شامل اند

 

 (عکس آرشیف)

خانواده هستند. آنها ابتدا در یک مرکز پذیرابی در فریدلند اسکان داده شده اند و  ۲۶این مهاجران اعضای 
آلمان یم خواهد در هفته آینده با   سپس به هفت ایالت آلمان تقسیم یم شوند. انگال مرکل، صدراعظم

 .انجمن های شهرداری ها در مورد پذیرش پناهجویان گفتگو کند

ریا در جزیره لیسبوس یونان وعده داد که یک تعداد از پناهجویان این آلمان پس از آتش سوزی اردوگاه مو 
ن جمع اند. این پناهجویان  اردوگاه را یم پذیرد. مهاجران که دیروز وارد شهر هانوفر آلمان شدند از همیر

ن افرادی از یک گروه  ایط حفاظت  ۱۵۵۳اولیر  توسط حکومت یونان واجد رسر
ً

نفری هستند که قبال
 .دشناخته شده ان

پناهجو از یونان با هواپیما به  ۹۰۵به گفته وزارت داخله آلمان، از ابتدای سال جاری تاکنون در مجموع 
آلمان آورده شده اند. آنها به گروه های مختلقن تعلق دارند که براساس توافق نامه های مختلف به آلمان 

کودک بیمار همراه با خانواده   ۲۴۳تا انتقال پیدا کرده اند. در بهار سال روان میالدی تصمیم گرفته شد 
 ۴۰۰هایشان از یونان به آلمان انتقال داده شوند. عالوه بر این، حکومت آلمان اعالم کرد که در پذیریش 
خردسال بدون همراه که پس از آتش سوزی در موریا توسط حکومت یونان به مناطق غبر جزیره بی 

کت خواهد کرد. آلمان حداک  .تن از این کودکان را یم پذیرد ۱۵۰بر منتقل شده اند، رسر

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B0%DB%B1-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55308846
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در هفته آینده، انگال مرکل صدراعظم آلمان یم خواهد در مورد پذیرش پناهجویان از اردوگاه های یونان و 
وضعیت آنها در آلمان با انجمن های مرکزی شهرداری ها بحث کند. مارتینا فیتس معاون سخنگوی 

ن اعالم کرد که وایل ها، شهرداران و روسای شورا های ایالتی قرار است در این  حکومت آلمان در برلیر
کت کنند  .کنفرانس ویدیوبی رسر

حکومت فدرال به طور كیل از تعهد بسیاری از ایالت ها، شهرها و شهرداری ها نسبت به »فیتس گفت: 
مت فدرال او در ادامه گفته است که با این حال، حکو « افرادی كه نیاز به حفاظت دارند استقبال یم كند. 

یم خواهد تصمیم در مورد پذیرش پناهجویان برعهده حکومت فدرال باشد، حتی اگر در برخن از شهرداری 
"تمایل ویژه ای برای پذیرش" وجود داشته باشد. شهرداری ها و ایالت های فدرال باید به این   ها

ام بگذارند  .مسئولیت احبی

ای ایالتی برای پذیرش پناهجویان، بدون موافقت وزارت برخن از برنامه ه»فیتس انتقاد کرده یم گوید: 
ن موجود نیستند.  او در ادامه یم گوید که اما این وضعیت قانوبن « داخله کشور بوده و مطابق با قوانیر

 .نباید تغیبر کند

ی را بپذیرند، ن تالش کردند تا برای ایالت های که یم خواهند پناهجویان بیشبی  ایالت های تورینگن و برلیر
یت را بدست  زمینه را مساعد گردانند. اما درخواست این دو ایالت در ماه گذشته در شورای فدرال اکبر

 .نیاورد

 شانرا برای پذیریش تعداد بیشبی پناهجویان یعتن بیشبی از آنچه که در  
ی

ن آمادگ بسیاری از شهرداری ها نبر
 .برنامه تقسیم و سهیمه مشخص گردیده است، بپذیرند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

بشر افغانستان از دولت این کتن فقر است. کمیسیون مستقل حقوقاکتبر روز جهابن ریشه 17امروز شنبه 
یم خود ها و تصامریزیکشور خواست که فقرزدابی و توانمندسازی قشر فقبر جامعه را در محور برنامه

 .قرار دهد

ش همه»بشر افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشت: کمیسیون مستقل حقوق فقر در  جانبهگسبی
ی زمینهافغانستان  ش انواع بیماریها برای تروریستساز رسبازگبر ن و جنگ ، بروز انواع خشونت، گسبی ، نبر

ن   «.الملیل و کشورهاستتهدیدی علیه امنیت بیر

از حقوق اسایس و  سوم مردم افغانستان دچار فقر مطلقبر بنیاد آمارها، یک»اضافه کرد: این کمیسیون 
ن نشدن عدالت، سوءمحرومخود  ن تبعیض، تأمیر استفاده از قدرت و فساد سبب تشدید فقر در این اند. نبر

 «.کشور شده است

بشر افغانستان از دولت حقوق کتن فقر، کمیسیون مستقلدر روز جهابن ریشه»این کمیسیون تاکید کرد: 
در محور خواهد که بر بنیاد اصل عدالت و حق بر توسعه، فقرزدابی و توانمندسازی قشر فقبر جامعه را یم

یها و تصمیمریزیبرنامه  «.های خود قرار دهدگبر

ف غتن رئیس رصد د 90گفته بود،   2020جمهوری افغانستان در ماه ژوئیه شایان ذکر است که محمد ارسر
 یم

ی
 .کنندجمعیت این کشور زیر خط فقر دو دالری زندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ف غتن تاکید کرده بود، فقر یک حادثه نیست بلکه یک فاجعه است باید خود و منابع خود را  محمد ارسر
 .به کار بیندازیم

 

 

خواهد با این اقدام جلو موج مهاجران از ترکیه را یونان تقویت دیوار مرزی خود با ترکیه را آغاز کرد. آتن یم
د. این حصار مرزی   .کیلومبی طول و هشت برج دیدبابن خواهد داشت  ۲۷بگبر

یتن به گزارش روزنامه   این  .کرد یونان کار اعمار دیوار مرزی در روستای فرس در مرز با ترکیه را آغاز کاتیمبر
کت ساختمابن روی دست گرفته  ۶۲،۹برنامه با هزینه  میلیون یورو توسط یک اتحادیه متشکل از چهار رسر

 .شده است

ن حصار موجود در مرز را که در سال دولت  خسارت دیده بود با افزودن یک حصار  ۲۰۱۵یونان همچنیر
 .مبی مستحکم خواهد کرد ۴،۳فلزی به ارتفاع 

ی از هفته گذشته مقام قانوبن و وقوع جرایم»های یونابن اعالم کرده بودند که برای جلوگبر « مهاجرت غبر
 .ند فرستادحدود یک صد رسباز ارتش را به مرزها خواه

https://www.ekathimerini.com/258126/article/ekathimerini/news/greece-starts-building-fence-in-border-region
https://www.ekathimerini.com/258126/article/ekathimerini/news/greece-starts-building-fence-in-border-region
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یاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در پایان این هفته از منطقه ایروس دیدار خواهد کرد تا کار  کبر
 .ساختمان حصار مرزی را مشاهده کند

قانوبن به این کشور، یک  ی از مهاجرت غبر حکومت یونان در ماه اگست اعالم کرده بود که برای جلوگبر
 .خواهد کرددیوار در مرز با ترکیه اعمار 

گزاری  ن  اناطویلهمزمان خبر ترکیه گزارش داده است که یونان در بخیسر از مرزهای خود با ترکیه دو ماشیر
 صوبی نصب کرده 

ی
ن تولید کننده آلودگ ها از مرز است. مهاجرابن که تالش کنند در مناطق نصب این ماشیر

، درد   .های شدید و مشکالت صیح دچار خواهند شدعبور کنند با اختالل شنوابی

وری   ۲۰۲۰یونان و ترکیه در باره مساله مهاجرت از مرزهای هردو کشور دچار تنش هستند. در ماه فبر
 .بازکرد و سبب شد هزاران مهاجر وارد یونان گردند ترکیه مدت کوتایه مرزهایش با یونان را 

ن که موج بزرگ مهاجرت اروپا را فرا گرفت، بخیسر از مهاجران از طریق مرزهای یونان و  ۲۰۱۵در سال  نبر
  .ترکیه وارد کشورهای غربر شدند

 

https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-fortifies-border-security-against-refugees/2008011
https://www.aa.com.tr/en/europe/greece-fortifies-border-security-against-refugees/2008011


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

15 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با 
 
در مالقات که نور رحمن اخالق

ز الملیل انکشاف پالییس مهاجرت)آی. یس.   بت 
مارتاین پلوم رئیس بخش مهاجرت و همکاری های دفی 

. دی( داشت در رابطه به ظ   .رفیت سازی های تخصیص در وزارت صحبت شدام. نی

ان سال روان در مقر وزارت صورت گرفت، رسپرست وزارت امور مهاجرین و  26دراین دیدار که شنبه  ن مبر

. دی( در افغانستان ظرفیت  .عودت کنندگان ضمن سپاسگزاری از همکاری های دفبی )آی. یس ام. بی

سازی را ییک از نیازمندی های اسایس اداره اش عنوان کرد. وی از جانب مقابل خواست که در زمینه 

ون از کشور یا ایجاد یک مرکز تخصیص آموزش های  تخصیص سازی کارمندان از طریق اعزام آنان به ببر

 .مهاجرت در داخل وزارت، همکاری داشته باشد

ن   از آغاز کار روی نهابی سازی پالییس جامع مهاجرت خبر داده همکاری های در همیر
ی

 حال آقای اخالق

د، در خواست  . دی( را در زمینه بازنگری که الزم است در آن زمینه صورت گبر اداره )آی. یس. ام. بی

  .نمود

ا از بهر راه اندازی آقای پلوم ضمن اعالم همکاری در بخش های مطالبه شده، طرح وزارت امور مهاجرین ر 

 .... یک مرکز تخصیص مهاجرت استقبال کرده تعهد داد که با استفاده از تجارب مشابه در ترکیه و

IPMCD در زمینه همکاری خواهد کرد. 

 


