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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                                              عناوین                   

 4 ------------------------------------ (وزیمهاجر ن(مجارستان را در قبال مهاجران محکوم کرد استیاروپا س هیدادگاه اتحاد

 6 --------------------------------------- (وزیمهاجران افغان اعالم شد)مهاجر ن یبرا شیآما یکارت ها  د ی: مهلت تمدرانیا

 7 --------------------------------------------------------- است افتهی شیافزا انیپناهجو  ی   در ب روان   یمار یکرونا: ب  پاندیم

 یرس
 

 8 -------------------------------------------- کرد  عمیل هیرا به ترک ورو ی ارد یلیم ۶اروپا تعهد  هیاتحاد ان؛یبه پناهجو  دگ

 10 --------------------------------------------------------------------- مهاجران در آلمان یحق الحاق به همرس برا لیتسه

 11 --------------------------------------------------------------- جانش را از دست داد ها یی  در اثردرگ یدیتبع کی: سیپار 

 12 ------------------------------------------------ (لهیو  چهی) دو دندیافغان که از آلمان اخراج شدند به کابل رس انیپناهجو 

 14 -------------------- (وزین ورو ی)  پرداخت کرد هیبه ترک قانون  ی  مبارزه با مهاجرت غ یبرا ورو ی ارد یلیاروپا شش م هیاتحاد

 15 ----------------------------------- جو در جهان استشمار پناه نیتر شیکشور با ب  ی   مهاجران؛ افغانستان دوم روز جهان  

  کیمهاجرت  نیی  تلخ و ش
 
 17 ------------------------------------------- (وزین ورو ی)  هلند فنیاز بغداد تا دا ؛خانواده عراق

 19 ----------------------------------------- تعداد مهاجر در جهان نیتر شیکشور با ب  ی   مهاجران؛ افغانستان دوم روز جهان  

 20 ----------- (وزین ورو ی) امضا کردند یهمکار  مانیمهاجرت پ نهیدر زم ا یتانیو بر  سیسوئ ست؛یپسابرک یبرا ینامه اتفاهم

 
 
 گروه جنگ  کی: اخالق

 
مردم افغانستان شده است) روزنامه صبح  ون  یلیمدرن، عامل مهاجرت م افروز و ناسازگار با زندگ

 21 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- کابل(
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 اخبار می   کامل

 

 

ز  نگهبانان در ورودی اردوگایه در منطقه ترانزیت  تامپا در مجارستان نزدیک به مرز رصبستان ایستاده اند. عکس: رویی 

 
 

در اروپا مورد بازخواست قرار گرفت. مجارستان توسط دادگاه اتحادیه اروپا به دلیل نقض قانون پناهندگ

د  .این سومی   بار است که حکومت ویکتور اوبان مورد انتقاد و بازخواست دادگاه اتحادیه اروپا قرار یم گی 

این یک انتقاد شدید دیگر به سیاست های ضد مهاجرن  ویکتور اوربان رئیس جمهور مجارستان است. 

 در  ١٧ا به روز پنجشنبه دادگاه اتحادیه اروپا حکومت مجارستان ر 
 

دسامیر به دلیل نقض قانون پناهندگ

  .اتحادیه اروپا محکوم کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

این سومی   محکومیت دادگاه اتحادیه اروپا در سال جاری علیه دولت ویکتور اوربان است. دادگاه پیش از 

" در مرز این در ماه یم حکم معتیر را به دلیل نقض حقوق مهاجران در اردوگاه های واقع در "منا  طق ترانزیت 

 .با رصبستان داده بود و خواستار اجازه خروج مهاجران از آنجا شد

 ٢٠١٥این حکم دادگاه اتحادیه اروپا باعث شد تا دولت مجارستان این اردوگاه های جنجایل را که در سال 

 .ایجاد شده بودند، بسته کند

پذیرش مهاجران از سوی اتحادیه اروپا مورد حکومت مجارستان همچنان در ماه اپریل به دلیل رد سهمیه 

انتقاد قرار گرفته بود. کشور های لهستان و جمهوری چک نی   از این سهمیه انکار کرده بودند که پس از آن 

 ٢٠١٥مورد انتقاد اتحادیه اروپا قرار گرفتند. سهمیه پذیرش مهاجران در کشورهای اتحادیه اروپانی در سال 

 .د شده بود اما این سه کشور مخالف آن بودنداز سوی اتحادیه پیشنها

 مجارستان در "تعهدات خود" شکست خورده است

رای  ٢٠١٨مورد تجدید نظر مقررات کمیسیون اتحادیه در سال  اعضای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در

تعهدات دادند. آنها در این نشست از سیاست مجارستان انتقاد شدید نموده و گفتند که مجارستان در 

 .خود نسبت به مسایل مهاجران شکست خورده است

 نکرده 
 

 مهاجران رسیدگ
 

دادگاه در حکم روز پنجشنبه گقت که بوداپست با الزام به ارائه درخواست پناهندگ

ایط نا مناسب محدود کرده است. دادگاه  است و این حکومت در یک منطقه ترانزیت مهاجران را در شر

 به همچنان حکومت مجارستان 
 

 در چهارچوب بی   الملیل و عدم رسیده گ
 

را به دلیل نقض قوانی   پناهندگ

 .تعهدات اش در امور مهاجرت محکوم کرد

ترانزیت  در طول مراحل  این دادگاه همچنان تأیید کرد که تعهدی که به متقاضیان برای ماندن در یک منطقه

برریس درخواست آنها تحمیل یم شود به معنای بازداشت است و این بازداشت بر ضد مقررات اتحادیه 

 .اروپا است

م آور حکومت مجارستان در برابر مهاجران  سیاست شر

ث شود امیدواریم تصمیم نهانی باع» آندره کریستوف کادار معاون کمیته هیلسنیک در مجارستان یم گوید: 

  ٢٠١٦از تابستان « آمده تا حکومت مجارستان به سیاست غی  انسان  خود در برابر مهاجران پایان دهد. 

 .کمیته هلسینیک مجارستان تخلفات نایسر از قوانی   مهاجرت توسط حکومت مجارستان را ثبت کرده است

م  .آور خواندند سازمان های مدافع دیگر نی   رویه حکومت مجارستان را در برابر مهاجران شر

 یم افزاید: 
 

از همان ابتدا ما توجه دولت، پلیس و نماینده گان حقوق برسر را به »معاون کمیته هیلسنیک

یان کننده نقض تعهدات بی   الملیل ار سوی حکومت مجارستان است. او واقعیت های جلب کردیم که ب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یم گوید در بسیاری موارد با قربانیان بدرفتاری بسیار جدی یم شود. در این رابطه گزارش هانی از تخیط 

  .حکومت مجارستان در برابر مهاجران نرسر شده است

دادگاه، دولت مجارستان مجبور به ارائه پس از صدور حکم »آندره کریستوف کادار همچنان گفت: 

پیشنهادات و پاسخگونی به پارلمان برای انطباق با قوانی   اروپا است. در همی   حال، مقامات مجارستان 

امون مهاجرت خودداری کند  اروپانی پی 
 «.باید از هرگونه تخلف دوباره در برابر قوانی  

کت  ۱۷وزارت کشور ایران پنجشنبه  دسامیر اعالم کرد که اتباع خارجر و پناهجویان افغان که موفق به شر

در روند تمدید کارت های آمایش نشده اند یم توانند تا چهارم ماه جدی سال روان اقدام کنند. مهاجران 

 .باید برای دریافت و یا تمدید این کارت به دفی  اشتغال و اقامت اتباع خارجر مراجعه کنند

 وزارت امور مهاجران و اتباع خارجر ایران از دارندگان کارت ها خواسته است تا برای تمدید کارت هایاکنون 

 .خود تا تاری    خ چهارم جدی به دفاتر اتشتغال و اقامت اتباع خارجر مراجعه کنند

ود تر در بیانیه وزارت امور مهاجران و اتباع خارجر کشور ایران آمده است تا درخوسات کننده گان هرچه ز 

کت در برنامه تمدید کارت اقدام کنند  .برای شر

 

 

 دانش آموزان افغان در ایران. عکس: وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به گفته این منبع آخرین تاری    خ تمدید و دریافت کارت آمایش برای مهاجران افغان در ایران، چهارم ماه جدی 

 .درخواست برای دریافت و یا تمدید کارت پذیرفته نیم شودسال روان است. پس از این تاری    خ 

ی کرونا به پروتکل های  مقامات ایران همچنان از درخواست کننده گان خواسته است تا با توجه به همه گی 

ام بگذارند  .بهداشت  و فاصله اجتمایع احی 

 یم کنند نگران
 

هستند که با وجود داشی   کارت  از سوی دیگر، برج  از پناهجویان افغان که در ایران زندگ

یس به سایر  آمایش، باز هم قادر به دریافت سیم کارت از بازار و افتتاح حساب بانیک نباشند و یا هم دسی 

 .حقوق را نداشته باشند

 وزیر پیشی   
یس مهاجران افغان به سیم کارت و کساب بانیک را سید حسی   عالیم بلخ  مسئله عدم دسی 

مطرح کرده بود که  مصاحبه ای با مهاجرنیوز وعودت کننده گان در افغانستان نی   در وزارت امور مهاجرین

 .تا هنوز حل نشده است

طبق گزارش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان در حال حارص  حدود یک میلیون مهاجر 

 یم کنند. 
 

 زندگ
 

 ن پاسپورت دارند و در تن از مهاجران افغا ۴۵۰افغان در ایران با داشی   کارت آمایش زندگ

  .حدود یک و نیم میلیون مهاجر دیگر فاقد مدارک قانون  هستند

 

 

 یکی کمپ مهاجران در ماالکاسا که به دلیل شیوع ویروس کرونا قرنطین شده است. عکس از مهاجر نیوز

https://www.infomigrants.net/prs/post/29149/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
https://www.infomigrants.net/prs/post/29149/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ات جدی برجا  پاندیم کرونا و  محدودیت های مرتبط با آن بر سالمت روان پناهجویان در جزایر یونان تأثی 

گذاشته است. یک سازمان مددرسان برای مهاجران و قربانیان، افزایش موارد آسیب رساندن به خود و 

 .بیماری روان  را در میان پناهجویان مشاهده کرده است

که  Rescue Committees (IRC) مهاجران و قربانیان جنگبراساس گزارش سازمان کمک رسان  برای 

مقر آن در نیویارک است، شماری از پناهجویان و مهاجران در جزایر لیسبوس به جسم خود آسیب 

 را نی   در این جزایر شاهد بوده استیم
 .رسانند. این سازمان موارد رو به افزایش بیماری روان 

ه های برج  از پناهجویان ساکن جزایر لیسبوس، خیوس و ساموس این سازمان گزارش اش را براساس داد

، حدود  یه غی  دولت  نفری که از  ۹۰۰درصد از بیش از  ۷۵تهیه کرده است. بر بنیاد گزارش این سازمان خی 

کمک دریافت کرده اند، این عالئم را داشته اند. پس از آنکه مقامات یونان  در ماه مارچ   ۲۰۱۸سال 

به دلیل شیوع ویروس کرونا وضع کردند، این سازمان افزایش بیماری های روان  را تا سطح  محدودیت ها را 

 .درصد ثبت نمود ۷۱

( به  یه، آمار پناهجویان  که به خود آسیب فزییک یم رسانند )خودزن  درصد  ۶۶به قول این سازمان خی 

 .افزایش یافته است

درصد افکار خودکشر  ۳۵از افراد مشاهده شده است.  درصد  ۴۱از اواخر ماه اکتوبر، اختالالت روان  در 

ا کالوژروپولو، مدیر اجرانی سازمان   ۱۸داشته اند، 
درصد گفته اند که اقدام به خودکشر کرده اند. دیمیی 

سالمت  »، برای یونان یم گوید:  Rescue Committees (IRC) کمک رسان  برای مهاجران و قربانیان جنگ

این سازمان تأکید یم کند که عواقب پاندیم  « ل شدیدا تحت تأثی  قرار گرفته است. روان  پناهجویان امسا

 .کرونا تنها ییک از چندین مشکالت است

این سازمان به آتش سوزی ها در اردوگاه های پناهجویان در جزایر لیسبوس و ساموس یونان نی   اشاره یم  

 را برای مهاجران دشوارتر کرده است
 

ین اردوگاه پناهجویان، مو در م .کند که زندگ ریا اه سپتمیر امسال، بزرگی 

با شعت ایجاد گردید و پناهجویان « کارتیپه»در جزیره لیسبوس یونان آتش گرفت. اردوگاه جدیدی موقت 

نفر در این اردوگاه اسکان داده شده اند. تخمی    ۷۳۰۰در این اردوگاه موقت جابجا شدند. در حال حارص  

 یم کنند ۱۷جموع ، بیش از زده یم شود که در م
 

  .هزار نفر در اردوگاه های پناهجویان در جزایر یونان زندگ

  اتحادیه اروپا شش میلیارد یوروی را که برای ترکیه براساس توافقنامه مهاجرت با این کشور وعده داده بود 

 به امور پناهجویان در 
 

کامال پرداخت. گفته یم شود که امروز آخرین بخش این پول ها که برای رسیدگ

 .ترکیه در نظر گرفته شده بود، در اختیار این کشور قرار داده شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 کاستانیس در مرز ترکیه و یونان  یک کمپ مهاجران در پازارکوله در نزدییک

 به پناهجویان سوریانی در ترکیه، شش میلیارد  ۲۰۱۶اتحادیه اروپا در سال 
 

تعهد کرده بود که برای رسیدگ

( ۲۰۲۰دسمیر  ۱۷ندروت، سفی  اتحادیه اروپا روز پنجشنبه )ل-یورو را برای ترکیه کمک یم کند. نیکالس مایر

از  امروز، پرداخت شش میلیارد یورو وعده شده از جانب اتحادیه اروپا برای حمایت»در انقره گفت: 

بان در ترکیه تکمیل شد.   این پول به پروژه ها در ترکیه پرداخت یم« پناهجویان و جوامع می  
ً
شود، نه مستقیما

 .به حکومت ترکیه

ه هر دو طرف "یک مرحله مهم را پشت ش گذشتانده اند." همچنی   این مسئله بر لندروت گفت ک-مایر

ر ، اتحادیه اروپا د۲۰۱۵پس از بحران پناهجویان در سال  روابط بی   اتحادیه اروپا و ترکیه فشار آورده بود. 

یک توافقنامه را با ترکیه به امضا رساند. اتحادیه اروپا در عوض پذیرش پناهجویان  که از طریق  ۲۰۱۶سال 

 آنان در این کشور پذیرفته نیم شود، وعده پرداخت ملیارد 
 

ترکیه وارد یونان یم شوند و درخواست پناهندگ

 .را به انقره داده بودها یورو 

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بارها از موضوع پناهجویان به عنوان وسیله فشار استفاده کرده 

وری امسال  و کشورهای اروپانی را تهدید کرده بود که مرزها را به روی پناهجویان باز خواهد كرد. در ماه فیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پس هزاران پناهجو سیع کردند که از مرز زمیت  به یونان خود او برای مدت کوتایه این کار را انجام داد. س

 .را برسانند

 
ً
 اردوغان، بارها مدیع شده است که اتحادیه اروپا با تعهدات خود عمل نکرده است. به قول او، ترکیه تقریبا

است.  میلیون پناهجوی سوریانی در این کشور هزینه کرده ۳،۶میلیارد یورو را برای نگهداری از حدود  ۳۳

انه، بار دیگر بر روابط اتحادیه  ق مدیی  از طرف دیگر اختالف بر ش بهره برداری از ذخایر غت  گاز در شر

س، کشور های عضو اتحادیه اروپا  ادعا  خود  نوبه به ترکیه هم و  اروپا و ترکیه سایه افگند. یونان و قیر

 ریزی برنامه حال در  اروپا  اتحادیه فعال  که  است شده گفته.  کنند   یم را ( دریانی ) آنر  مناطق این مالکیت

  منظور  به که  های پول پرداخت که  شود  یم گفته  اما . است ترکیه علیه جدید  های تحریم
 

 امور  به رسیدگ

 .یده است، باید بدون توجه به این موارد ادامه یابدگرد  وعده ترکیه در  سوریانی  پناهجویان

 

 یم کند و به عنوان پناهنده به رسمیت شناخته شده است، یم تواند 
 

همرس مهاجری که در آلمان زندگ

زمان  هم از حق الحاق بهره مند شود که ازدواج او و همرسش پس از فرار از کشور مبدا صورت گرفته 

 .باشد

یگ روز پنجشنبه اعالم کرد که این  هم وجود دارد که جدانی  محکمه اداری آلمان فدرال در الیی  
حق وقت 

ک قابل قبول نباشد. به این ترتیب قاضیان مسئول این  طوالن  مدت به طور مثال به خاطر فرزند مشی 

 .قضیه به نفع یک زن مهاجر سوریانی رای دادند

 

 Picture-alliance/dpa/S.Pförtner :مهاجران سوریانی در آلمان/عکس
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در صورن  که ازدواج در کشور مبدا صورت گرفته باشد، در مورد حق همرس مهاجر برای الحاق به او در 

 ۲۰۱۲آلمان هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد. اما در این مورد مشخص، این مرد و زن سوریانی در سال 

ک دارند  در کشور اردن ازدواج کردند. آن  ۲۰۱۴از کشورشان فرار نمودند و اما در سال  ها یک فرزند مشی 

 و  ۲۰۱۶به آلمان آمد و در سال  ۲۰۱۵که تقریبا چهار سال سن دارد. مرد مهاجر در سال 
 

مدرک پناهندگ

اجازه اقامت دریافت کرد. اما درخواست او برای الحاق همرس و فرزنداش رد شد، به این دلیل که آن ها 

 .واج نکرده بودندبا یکدیگر ازد ۲۰۱۲قبل از فرار از سوریه در سال 

 محکمه اداری آلمان فدرال این قانون را تایید کرد، اما گفت که استثناهانی هم وجود دارد و در برج  موارد 

 
 

 خانوادگ
 

ازدواج در کشور مبدا اصال امکان پذیر نیست. مقام های محکمه بر جایگاه ویژه ازدواج و زندگ

"رفاه فرزند خوردسال این زوج از اهمیت ویژه ای تاکید کردند. آن ها گفتند که دراین مورد مشخص 

 .برخوردار بوده" و نی   در نظر گرفته شده است

 

 

 آرشیف: اردوگاه مهاجران در سن دنی، شمال پاریس. عکس از: سولیداریتی میگران ویلسون

گزاری فرانسه یک  ی میان مهاجران یک به نقل از خیر منبع پلیس گفته است که شب گذشته در اثر درگی 

 .تن کشته شده و دو تن دیگر زخیم گردیدند

به گفته این منبع اشخاص مجروح به بیمارستان انتقال داده شدند. وضعیت ییک از این افراد وخیم بوده و 

 .یک تن دیگر در وضعیت صخ بهی  به ش یم برد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی در شب های سه شنبه و چهارشنبه  دسامیر در اردوگاه پورت دو ال ویلیت در شمال  ۱۶و  ۱۵این درگی 

تیم های سازمان »پاریس صورت گرفت. ییک از مسئوالن یک سازمان که نخواست نامش افشا شود، گفت: 

ا از کش ورهای جنوب صحرانی ما در آنجا برای توزی    ع کمپل به نر شپناهان آمده بودند. این مهاجران اکیر

 «.آفریقا هستند. آنها در خیابان یم خوابند

ان جهان یم گوید:  دوستانه شاهد افزایش خشونت در » لونی باردا هماهنگ کننده سازمان داکی  بازیگران برسر

میان صدها مهاجر ساکن در پیاده روهای شمال پایتخت هستند. در هفته های اخی  دو تخلیه ناموفق در 

 «.دان جمهوری پاریس صورت گرفت. این گونه اقدام های دولت نا امیدی را به بار یم آوردسن دن  و می

 یم بینیم از این نر شپناهان، بیشی  از آن رنج یم کشند. آنها از این وضعی»او یم افزاید: 
ً
ت آنچه معموال

 نیم ماندخسته شده اند و نا امیدی ها بیداد یم کند. بنا بی   نا امیدی و تنش دیگر حدی با
 
 «.ق

در ماه یم سال جاری یک مهاجر سنیگایل و یک عاجر در مرکز پذیرش مهاجران در منطقه پاریس کشته 

 
 
ق شدند. در همی   حال جسد یک پناهجو سومالیانی در ماه جنوری در یک اردوگاه مهاجران در شمال شر

 .پاریس پیدا شد

نفری مهاجران رد شده افغان از آلمان صبح امروز پنجشنبه به کابل رسیدند. اخراج این افراد  ۳۰یک گروه 

   .انتقادهانی را به همراه داشته است

 

 عکس از آرشیف

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55970082
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گزاری آلمان )دی ن  ای( گفته اند که طیاره مقام های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به خیر

 تن از پناهجویان افغان که درخواست ۳۰حامل 
 

، صبح امروز پنجشنبه به  شان رد شده بود های پناهندگ

 .کابل رسید

به این طرف است.  ۲۰۱۶ستان، از دسمیر این یس وچهارمی   دور اخراج گرویه پناهجویان از آلمان به افغان

 آلمان نشده اند، به افغانستان  ۹۳۷از آن زمان تاکنون 
 

تن از مهاجران افغان که موفق به کسب پناهندگ

 .بازگردانده شده اند

ا اعالم کردند که پس از وقفه چند ماهه به دلیل شیوع ویروس کرونا، اکنون  شماری از کشورهای اروپانی اخی 

راج مهاجر افغان از اتریش و بلغاریا اخ ۱۱راج مهاجران افغان را از ش گرفته اند. روز چهارشنبه نی   روند اخ

 .شدند

 

مسئله اخراج پناهجویان به افغانستان همواره بحث برانگی   بوده است. نهادهای مدافع حقوق پناهجویان 

 .ده خطرناک استپناهجویان اخراج شهای موجود، این کشور برای باور دارند که با توجه به خشونت

با وجود گفتگوهای صلح میان دولت افغانستان و گروه طالبان خشونت ها در این کشور هنوز هم از 

نظامیان قربان  یم دغی   .گی 

ی ۳۰۰بر اساس آمار سازمان ملل متحد در جریان سال روان میالدی  ها هزار تن در افغانستان به دلیل درگی 

 .شان شده اندمنازلمجبور به ترک 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%AF/a-55970082
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 مردم را با مشکل مواجه  
 

شیوع ویروس کرونا در این کشور جنگ زده نی   ییک از عوامل دیگری است که زندگ

 .کرده است

ها و پاندیم کرونا، سال آینده پنج میلیون نفر دیگر نی   به جمع افراد ملل متحد گفته که به دلیل خشونت

 .شودنیازمند کمک در افغانستان افزوده یم

 

 

 AP Photo  کپی رایت  -    مهاجران در ترکیه

 و تامی   زیرساخت های  ۶اتحادیه اروپا کمک 
قانون  میلیارد یورونی ترکیه در جهت مقابله با مهاجرت غی 

 .را طبق قرار قبیل پرداخت کرد الزم برای پناهجویان مقیم این کشور 

و میان ترکیه و اتحادیه اروپا در مبارزه با عبور ساالنه صدها هزار پناهج ۲۰۱۶این کمک بخشر از پیمان سال 

 .از این کشور به سوی اروپاست

 .با عبور از ترکیه و یونان وارد اروپا شدند ۲۰۱۵بیش از یک میلیون پناهجو در سال 

ان کم سابقه حضور  ها توافق پناهجویان در اروپا، مقامات اتحادیه را بسیار نگران کرد. در ن  همی   نگران  می  

 .بی   ترکیه و اتحادیه اروپا امضا شد

میلیون پناهجو عمدتا سوری را در خاک خود اسکان دهد و تا  ۳.۶طبق این پیمان ترکیه پذیرفت تا بیش از 

میلیارد یورو  ۶شود. اتحادیه اروپا نی   در مقابل متعهد شد تا حد امکان مانع ورود آنها به کشورهای اروپانی ب

 .به ترکیه کمک مایل کند

https://per.euronews.com/2020/12/17/eu-gives-6-billions-euro-to-turkey-for-blocking-migrant-on-his-soils
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های مورد نیاز پناهجویان فراهم یم یرساختیابد که در آن ز هانی اختصاص یمالبته این کمک تنها به پروژه

 .شود

الندرو، نماینده اتحادیه اروپا در ترکیه گفت:  جهت حمایت از پناهجویان در  این بودجه تنها در »نیکال می 

 «.خاک ترکیه به دولت این کشوراعطا یم شود

ها و تعهداتش در رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه بارها اتحادیه اروپا را به عدم پای بندی وعده

 ۴۰ارتباط با این پیمان متهم کرده است. رئیس جمهوری ترکیه یم گوید که تا کنون دولت این کشور بیش از 

 .میلیارد دالر برای پناهجویان اسکان یافته در این کشور هزینه کرده است

ان کمک د. در آخرین نشست رهیر های اتحادیه اروپا در فضای پرتنش بی   این نهاد و ترکیه صورت یم گی 

اضکشورعضو اتحادیه اروپا، قرار شد تا تحریم هانی علیه ترکیه وضع شود. تحریم  ۲۷  هانی که نشانه اعی 

س در دریای اتحادیه اروپا به ادامه استخراج و اکتشاف انرژی های فسییل در منطقه مورد مناقشه با قیر

انه است  .مدیی 

 ۱۳۹۹قوس  ۲۸هشت صبح

 

ی دوم جهانی گان کشور به مناسبت روز جهانی مهاجران اعالم کرده است که افغانستان در ردهکنندهصبح، کابل: وزیر امور مهاجرین و عودت۸

 از نظر شمار مهاجران قرار دارد.

https://8am.af/author/news-8am/
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، وزیر امور مهاجرین و عودت
 
مناسبت وهشتم قوس به گان، روز جمعه، بیستکنندهنوررحمان اخالق

چنان گفته است که حدود شش میلیون شهروند افغانستان هژدهم دسامیر روز جهان  مهاجران، در پیایم هم

ون از کشور زنده  یمدر بی 
 

 کنند. گ

  
 
 ناتکمیل عزیزان این حضور  بدون افغانستان جامعه پیکره که  سازمیم خاطرنشان»: است افزوده اخالق

 .«است

 ،
 
ی دوم جهان  از نظر داشی   شمار مهاجران، مسوولیت سنگیت  قرارداشی   افغانستان در ردهبه گفته اخالق

ی جمعیت قابل مالحظه ای کشور بر عهده وزارت امور مرتبط به دفاع از حقوق شهروندی و حقوق برسر

 مهاجرین است. 

 یم
 
 درست  انجام شود. لم، کارآمد و موثر این مسوولیت بزرگ به گوید که باید با مدیریت سااخالق

گی  ما این است تا بحث مهاجرت را با تفکیک کنم که تالش ن  اذعان یم»وزیر مهاجرین گفته است: 

وطنان ما که در بندی مناسب از وضعیت همهای معرفت  آن مدیریت کنیم و با شناخت و تقسیمشاخصه

ون از کشور به ش یم  حضورشان در  خوان رسان  مان را همخدمت برند، شیوهبی 
 
با وضعیت حقوق

 «.دارد های ما در وزارت امور مهاجربن جریانشدر این زمینه تال  کشورهای دیگر بسازیم و 

 یم
 
ترین نکته مرتبط به مهاجرت در افغانستان، این است که یک گروه گوید که اصیلنوررحمان اخالق

 و نر افروز، ناسازگار به زندهجنگ
 معارص برسر

 
ی و حقوق شهروندی مردم، عامل اعتنا به حگ قوق برسر

 مهاجرت میلیون  و درازمدت شهروندان کشور شده است. 

ی زنده باشد و نباید حتا برای  وزیر امور مهاجرین تأکید کرده است که این باید در ذهن مردم و جامعه برسر

د. کها، عامل و گنهانی شود و تکرار مشکالت و سخت  از این موضوع قباحت زد یک لحظه  ار را از ذهن بیر

وزی و بهروزی»آید و به گفته او، افغانستان بر این مشکل فایق یم  به نام ملت رقم خواهد خورد. « پی 

 هم
 
و در بخش اعظم از مهاجران کشور را در مسی  ترانزیت « وضعیت اسفبار»چنان گفته است که اخالق

بان یم و تالش ول نبوده است برای افغانستان قابل قبداند و هیچ وقت آن وضعیت تعدادی از کشورهای می  

 برای بهبود آن وضع همیشه
 

  است. گ
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 AFP  کپی رایت  -    تصویر از ویدیو

ین سفر یک خانواده   از بغداد به هایفن هلند با روایت تمایم  ۳این گزارش داستان تلخ و شی 
 
نفره عراق

 .هاستو نشیبها و فراز ها و بلندیپست  

آنها پس از آن که از انفجاری جان سالم به در بردند، بغداد جنگ زده را به مقصد اروپا ترک کردند. مانند 

 .بسیاری از مهاجران آنها نی   از مسی  بالکان قاچاق شدند

قاچاقچیان در اروپا با قطار و اتوبوس و گایه با پای پیاده از هفت کشور گذر کردند و تمایم پولشان را به 

 پرسشان رقم بزنند
 

ی برای زندگ دند به امید اینکه فردای بهی   .سی 

 یا ماندن در کنار آشنایان خود شگردان بودند
 

 .آنها در این مدت سالها در مراکز پناهندگ

 «مان را گرفتیمپس از انتظار طوالن  باالخره اجازه اقامت»

نگار که  در برابر پاسخ خیر
 
آرزوهای فراوان  »گوید: پرسد چه آرزونی در ش داری یمیم عالیه پناهجوی عراق

 «.آیدم در آینده چه پیش یمدست شانس بسپاریم، ببینیدارم اما بگذارید آنها را به

ای دارم، حس بسیار عایل. پس از این همه رنج بردن و این انتظار العادهحس فوق»گوید: او درباره حسش یم

 تازه و با ثبات. حاال یماقامتطوالن  ما باالخره اجازه 
 

وع یک زندگ  مان را گرفتیم. شر
 

شود از صفر زندگ

وع کردتازه  «.ای را شر

https://per.euronews.com/2020/12/18/story-of-iraqi-refugee-family-from-baghdad-to-netherlands-with-all-ups-and-downs
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 AFPعالیه، پناهنده عراق

 «امیدوارم بیشی  جا بیفتم»

 در هلند را به دست بیاورند خرسند است و اند اقامت موقاش توانستهاحمد از اینکه خانواده
 

ت زندگ

 جدیدی را با کسب و کار امیدوارم بیشی  جا بیفتم و تابعیت هلندی به»گوید: یم
 

دست آورم و بتوانم زندگ

وع کنم و خانواده  «.ام را رشد دهمشخیص خود شر

نگار از آدم که در ابتدای مهاجرت خانواده  هست  یا »پرسد اش از عراق یک نوزاد کوچک بوده، یمخیر
 
عراق

 هم ه»گوید: آدم یم« هلندی؟
 
 «لندی و هم عراق

 AFPآدم به همراه پدرش احمد

مخلوط »پرسد داند رو به پدرش یمو آدم که معنای مخلوط را نیم« مخلویط از هر دو»گوید: پدرش یم

 »گوید: پدر به او یم« یعت  چه؟
 
و احمد با عالمت ش سخن پدر را تایید « یعت  نییم هلندی و نییم عراق

 .کندیم

رند.  فرزند دیگری نی   در راه دارند امیدوارند بتوانند اقامت داییم هلند را به دست بیاو این خانواده که حاال 

کت یماحمد و عالیه دو هفته یک بار در کالس ای بهی  کنند و هر دو به آیندههای آموزش زبان هلندی شر

 .اندچشم دوخته

  هزار نفر مانند احمد و عالیه ۱۲، دولت هلند به حدود ۲۰۱۹در سال 
 

اجازه اقامت موقت برای پناهندگ

 .خواهند هلند را خانه خود کننداعطا کرد، آنها که یم
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 قرار دارد.گان اعالم کرده است که افغانستان در ردۀ دوم جهانی از نظر شمار مهاجران کنندهوزارت مهاجران و عودت

، وزیر مهاجران و عودت
 
وهشتم قوس/آذر( به مناسبت گان، امروز )جمعه، بیستکنندهنوررحمان اخالق

، روز جهان  مهاجران، در پیایم در صفحۀ فیس بوکش نگاشته است که حدود شش میلیون هژدهم دسامیر

ون از کشور زنده  در بی 
 یمشهروند افغانستان 

 
 کنند. گ

  
 
 ناتکمیل عزیزان این حضور  بدون افغانستان جامعه پیکره که  سازمیم خاطرنشان»: است نگاشته اخالق

 .«است

، قرارداشی   افغانستان در ردۀ دوم جهان  از نظر داشی   شمار مهاجران، مسئولیت سنگیت  
 
به گفتۀ اخالق

ی جمعیت قابل مالحظۀ کشور به عهده  وزارت مهاجران مرتبط به دفاع از حقوق شهروندی و حقوق برسر

 است. 

یت سالم، کارآمد و مؤثر این مسئولیت بزرگ به گوید که باید با مدیر گان یمکنندهوزیر مهاجران و عودت

 درست  انجام شود. 

 گفته است: 
 
های گی  ما این است تا بحث مهاجرت را با تفکیک شاخصهکنم که تالش ن  اذعان یم»اخالق

ون از کشور بندی مناسب از وضعیت همت و تقسیممعرفت  آن مدیریت کنیم و با شناخ وطنان ما که در بی 
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 حضورشان در کشورهای دیگر بسازیم رسان  مان را همخدمت برند، شیوهبه ش یم
 
خوان با وضعیت حقوق

 «.های ما در وزارت امور مهاجربن جریان دارددر این زمینه تالش و 

، اصیل
 
افروز، نگه مهاجرت در افغانستان، این است که یک گروه جترین نکتۀ مرتبط ببه گفتۀ اخالق

 و نر ناسازگار به زنده
 معارص برسر

 
ی و حقوق شهروندی مردم، عامل مهاجرت میلیون  گ اعتنا به حقوق برسر

 و درازمدت شهروندان کشور شده است. 

ی زنده باشد و مکند که این باید در ذهن وزیر مهاجران تأکید یم  نباید حتا برای یک لحظهردم و جامعۀ برسر

د. ها، عامل و گنهکرار مشکالت و سخت  زدانی شود و تاز این موضوع قباحت  کار را از ذهن بیر

وزی و بهروزی بهبه گفتۀ او، افغانستان بر این مشکل فایق یم  نام ملت رقم خواهد خورد. آید و پی 

 هم
 
 از مچنان گفته است که وضعیت اسفاخالق

 
و در هاجران کشور را در مسی  ترانزیت بار بخش بزرگ

بان یم و تالش گایه آن وضعیت برای افغانستان قابل قبول نبوده است داند و هیچشماری از کشورهای می  

 برای بهبود آن وضع همیشه
 

 ست. گ

 

 

 AP Photo  کپی رایت  -    مرزی سوئیسماموران 

https://per.euronews.com/2020/12/18/a-post-brexit-agreement-switzerland-and-britain-sign-memorandum-on-immigration
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دو کشور ای با بریتانیا بر ش مسئله مهاجرت خیر داد و اعالم کرد سوئیس روز جمعه از امضای تفاهم نامه

 .اندیشندها یمدر این خصوص به تقویت همکاری

های مهاجرن  خود قلمداد کرده در حایل نامه که دولت سوئیس امضای آنرا در راستای سیاستاین تفاهم

ان میان دو کشور امضا شده که بریتانیا راه خروج از اتحادیه اروپا را در پیش گرفته و آخرین گفتگو  ها با رهیر

 تعامل پس از جدانی همچنان در جریان استاروپانی 
 

 .برای چگونیک

ترین اظهارات خود پس از اعالم توافق با بروکسل بر ش ادامه نخست وزیر بریتانیا در تازه بوریس جانسون،

ایط کنون  گفته است که درهای گفتگو با کشورش  مذاکرات پسابرکسیت ضمن دشوار توصیف کردن شر

 .همچنان باز است

ای ضمن تایید امضای سند همکاری با بریتانیا بر ش موضوع دولت سوئیس روز جمعه با انتشار بیانیه

تفاهم نامه الزام آور نیست اما بر همکاری نزدیک بی   دو کشور در زمینه مهاجرت یادآور شد برغم آنکه این 

 .نی برای حمایت دو کشور از یکدیگر در این خصوص برای آینده استکند و زیربنامهاجرت تاکید یم

د در این بیانیه آمده است که تفاهم ئیس در دولت سو « هاتوجه به فاصله»نامه یاد شده بخشر از راهیر

 .کندین کشور را به حفظ و تداوم روابط با بریتانیا فراتر از برکسیت مصمم یماست که ا

د موسوم به توجه یا مراقبت از فاصله در اشاره به تضمی   حقوق و تعهدات پس  Mind the Gap هاراهیر

 .روداز خرج بریتانیا از اتحادیه اروپا به کار یم

های انجام از اتحادیه اروپا خارج شد اما بر اساس توافق بریتانیا ابتدای سال جاری میالدی به صورت رسیم

ای انتقایل برای دستیانر به توافق بر ش آینده روابط با کشورهای شده قرار است تا پایان دسامیر در دوره

 .زن  ادامه دهدعضو اتحادیه اروپا، به چانه

، روز جمعه )
 
، روز جهان  مهاجرت،18قوس(، در پیایم به مناسبت  28آقای اخالق  که  است گفته   دسامیر

 . دارد  قرار  جهان   دوم یرتبه در  جهان، شاش  در  مهاجر  میلیون 6 از  بیش داشی    با  افغانستان

، وزیر امور 
 
 گوید که یک گروه جنگکنندگان، یممهاجرین و عودت نورالرحمن اخالق

 
افروز، ناسازگار با زندگ

ی شهروندان افغانستان، عامل مهاجرت میلیون  مردم این کشور شده استمعارص و نر   .اعتنا به حقوق برسر

، روز جمعه )
 
، روز جهان  مهاجرت،۱۸قوس(، در پیایم به مناسبت  ۲۸آقای اخالق  که  است گفته   دسامیر

 .رار داردی دوم جهان  قمیلیون مهاجر در شاش جهان، در رتبه ۶ از  بیش داشی    با  افغانستان
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ی جمع »او گفته است:  این یعت  که ما مسئولیت سنگیت  مرتبط به دفاع از حقوق شهروندی و حقوق برسر

ناامت  پخش شده اند مان داریم که در کشورهای مختلف دنیا به دلیل جنگ و ای از هموطنانقابل مالحظه

 «.و باید با مدیریت سالم، کارآمد و موثر، از پس این مسئولیت بزرگ بدرآییم

، تالش وزارت مهاجرین این است که بحث مهاجرت را با تفکیک شاخصهبه گفته
 
های ی آقای اخالق

 را   رسان  خدمت بندی مناسب از وضعیت مهاجران، شیوهمعرفت  آن مدیریت کرده و با شناخت و تقسیم

  وضعیت با  خوانهم
 
 .بسازد دیگر  کشورهای  در  حضورشان حقوق

 گفته است: 
 
و وضعیت اسفبار بخش اعظم از مهاجران کشورمان را در مسی  ترانزیت »نورالرحمن اخالق

بان یم و تالش ما دانیم و هیچ وقت آن وضعیت برای ما قابل قبول نبوده است در تعدادی از کشورهای می  

  برای
 

   «.استبهبود آن وضع همیشیک

 

 


