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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

ا ریسانگلستان: اداره باز   4 -------وله( چهیمهاجران را هنگام ورود به دوور دشوار اعالم کرد) دو  رشیپذ طیزندان ها شر

 یانتقاد از نحوه رس
 

 6 ---------------------------- (وزی) مهاجر نونانی یز کمپ هاا یکیبه مهاجران مبتال به کرونا در  دگ

 7 --------------------------------------------------------------- وله( چهی) دو دندیبه آلمان رس ونانیاز  گر یمهاجر د ۱۰۴

 9 ------------------------ (وزیگان هلمند شد) مهاجر ن  جاشدهیاز ب تیسازمان ملل متحد درامور مهاجرت خواهان حما

 11 - (وزیبه مشکالت جا و مسکن رو برو هستند) مهاجر ن ونانیدولت  یشدن از سو  رفتهیپناهندگان افغان با وجود پذ

 13 --------------- وزارت( تیاند ) وبساشده ماه گذشته در شاش کشور مددرسان   کی هزار خانواده یط 30به  کینزد
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در   مهاجران ها در انگلستان یم گوید، وزارت داخله آماده پیش بینی افزایش گذرگاه های نداناداره بازریس ز 
ایط و مردان، زنان و کودکان را در شر  .نامناسب در بازداشت قرار داده است کانال مانش نبوده از اینی

مرکز نگهداری مهاجران بازدید   بازرسان انگلییس از مناطق محرومیت از آزادی در ماه سپتامنر از چندین
ی که مهاجران با قایق های کوچک در آنجا رسیده و نگهدار   کردند. آنها در اعالمیه ای گفتند دردوور جای  

ایط نا یم  .مناسب است شوند، شر

از سوی این منبع منتشر شد، بازرسانان زندان سلطننی انگلیس  اکتنر  ٢٣در بیانیه ای که روز جمعه 
ایط نگهداری  .مهاجران وارد شده را در بازداشتگاه های این کشور محکوم یم کند شر

ن اداره بازداشتگاه ها بازدید کنند، ای تند از چندین مورد از اینپس از اینکه بازرسان در ماه سپتامنر توانس
 .مهاجران اشاره یم کند به نظیم پذیرش و عدم پیش بینی ورود 

https://www.justiceinspectorates.gov.uk/hmiprisons/wp-content/uploads/sites/4/2020/10/Dover-detention-facilities-web-2020.pdf
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یابند. با این حال، طبق   در بازداشتگاه تاگ هاون مهاجران در آنجا برای یک دوره کوتاه مدت حضوریم
یس به هوای تازه و امکانات  ٥٠ گزارش بازرسان، افراد بازداشت شده در آنجا بیش از  ساعت را بدون دسنی

احت در بازداشت  .برندبه ش یم خواب و اسنی

مهاجران در جاهای مانند یک ساختمان غنر »به گفته یر یر یس پینی کالرک مسئول بازریس زندان ها گفت 
 «.امن نگهداری یم شوند

های  که مهاجران در آن به ش یم
 .داجتمایع وجود ندار  فاصله های برند به گفته این منبع در کانتینی

گویند که امکانات و نحوه برخورد با ورود مهاجران را بهبود بخشیده اما مقامات وزارت داخله انگلستان یم
 .است

 در شهر های دیگر، به دو مرکز در منطقه دوور منتق
ی

 قبل از انتقال به مراکز پناهندگ
ً
ل یم مهاجران معموال

 .شوند

ها افراد بازداشت دارند زیرا آن ت در زندان نیست، ناظران زندان مهاجران را تحت برریسدر حایل که امکانا
ی ماه جون و اگست وارد شده ٢٥٠٠تاگ هاون  شده هستند. تنها درییک از بازداشتگاه ها در   .اندمهاجر بیر

ا تشناب های آماده با کانتینی ب  شوند آنجا فقط سهبه گفته پینی کالرک هنگایم که مهاجران در آنجا وارد یم
ی از ویروس کرونا در نظرگرفته نیم شود مواد شیمای  وجود دارد. اما فاصله های  .اجتماعنی برای جلوگنر
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ون و یا در کانتینی  ها در مهاجر در بازداشتگاه وارد یم شوند، آن ٢٠٠به گفته او دریک روز  ا ساعت ها هبنر
ی یم یا سوریه و اری ،هاجران از کشور های ایران ، عراق ، سودان م کنند. اکنر اینرا بدون امکانات سنر نی

 .هستند

با قایق های کوچک به سواحل  ٢٠٢٠مهاجر در جریان سال  ۷۴۴۴نظر به آمار یر یر یس تاکنون حدود 
 .انگلستان رسیده اند

ی گاردین بر اساس اند هتن در سال جاری با قایق های کوچک به انگلیس رسید ۷۴۰۰بیش از  ،آژانس خنر
گویند پلیس فرانسوی یم است. از سوی دیگر مقامات ۲۰۱۹این آمار تقریبا چهار برابر بیشنی از سال  که

 
ی
ی کردند اما  ۴۷۹این کشور از آغاز سال روان تا کنون ازسفر قاچاق تن موفق شدند تا  ۵۵۹مهاجرجلوگنر

 .انگلستان برسانند خود را از طریق کانال مانش به

ان بدون مرز»سازمان  از وضعیت مهاجران مبتال به کرونا در کمپ فایی که در جزیره ساموس یونان « داکنی
 .موقعیت دارد، انتقاد کرد

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/23/kent-inspectors-find-wet-and-cold-migrants-held-in-cramped-containers?CMP=Share_iOSApp_Other
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/23/kent-inspectors-find-wet-and-cold-migrants-held-in-cramped-containers?CMP=Share_iOSApp_Other
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های کثیف ی اعالم کرد، مهاجران در کانیتنی محبوس شده اند و حنی مادران  این سازمان روز جمعه در برلیر
ها حنی تشناب ندارند  با نوزادان تازه به دنیا آمده شان باید بر روی ی بخوابند و برخی از کانتینی . بر این زمیر

ان گنجایش آن است و ساکنان آن که زنان باردار، اساس، شمار  ی قربانیان  ساکنان این کمپ هشت برابر منر
 یم هستند، در نزدییک فاضالب و خشونت و بیماران روایی شامل آن ها 

ی
 .کنندزباله ها زندگ

ان بدون مرز»سازمان  مبارزه با این بیماری همه  » با توجه به این وضعیت از حکومت خواست که« داکنی
 بیمارایی را که ابتال به بیماری کرونا برای آن ها خطرناک و « گنر را در کمپ به صورت جدی بهبود بخشد

ی  است، فورا به عاجل  اصیل انتقال دهد تا آن ها در آن جا در صوریی که الزم باشد، کمک هایشزمیر
 .طنر دریافت کنند

به جای دیگری انتقال داده  این سازمان امدادگر در ادامه گفت، این کمپ باید تخلیه شود و ساکنان آن
 کانات طنر در آن جا بیماری کرونا مبتال شده اند و ام تن در این جا به ۱۰۰شوند. در این میان بیش از 

 نیست
ی
 .اصال کاق

ان بدون مرز، در مجموع برای  داکنی نظایم و سه پرستار  ساکن این کمپ فقط دو  ۴۵۰۰به گفته داکنی
ان بدون مرز»وجود دارد. سازمان  ون از « داکنی  .رساندمحوطه این کمپ به مهاجران کمک یم بنر

ایط در بخش  این کمپ گفته اند که بهبه گزارش این سازمان امدادگر چندین تن از ساکنان  خاطر شر
ی در صورت ابتال به کرونا به داکنی مراجعه نخواهند   .کرد  قرنطیر
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  ۱۷گرویه از مهاجران در شهر هانوفر آلمان نشست نمود. این پناهجویان شامل   یک هواپیمای حامل
میان این گروه حضور  پرست هم در شود. شماری از کودکان یر ش کودک بیمار و خانواده های شان یم

 .ندداشت

گذشته به میدان هوای  هانوفر   مهاجر روز پنجشنبه ۱۰۴وزارت داخله آلمان فدرال اعالم کرد، در مجموع 
مهاجر خوردسال و بدون همراه این گروه را تشکیل  ۲۷ کودک بیمار با خانواده های شان و   ۱۷رسیدند. 

 ز یونان قبول کردهاتن را  ۱۰۰۹همراه با این گروه جدید، مجموعا  ۲۰۲۰سال  دهند. آلمان از اپریلیم
 .است

، ی گ، بایرن، هامبورگ طبق اطالعات وزارت داخله آلمان فدرال، این گروه به ایالت های برلیر ، بادن ورتمنر
 .انهالت و تورینگن انتقال خواهند یافت نوردراین وستفالن، راینلند فالتس، زاکسن

گ،  الت هایمهاجر خوردسال و بدون همراه را ای ۲۷از جمع این گروه،  ، بادن وورتمنر ی براندنبورگ، برلیر
 .پذیرندراینلند فالتس، شلیسویگ هولشتاین و تورینگن یم بریمن، هسن، هامبورگ، نیدرزاکسن،

تن را که به صورت  ۱۵۵۳ حکومت آلمان فدرال پس از آتش سوزی ها در اردوگاه موریا تصمیم گرفت،
 شان

ی
 مهاجرت کرده اند و حق پناهندگ

ی
حکومت یونان به رسمیت شناخته شده، از  قبال توسط خانوادگ

 .جزایر یونان قبول کند

ی افزون بر این، تصمیم گرفت که در چارچوب یک برنامه مددرسایی  کودک بیمار   ۲۴۳اتحادیه اروپا،  برلیر
 .بپذیرد را به شمول خانواده های شان از یونان

، فنلند، فرانسه، ایرلند، کروایس لغاریا، آلمان،کشور عضو )بلجیم، ب  ۱۱در این برنامه اتحادیه اروپا، 
، لوگزامبورگ و اسلوانیا ندناروی و رصبستان سهم یم و کشورهای« لیتوایی  .گنر

خوردسال و بدون همراه  مهاجر  ۴۰۰پس از آتش سوزی در کمپ موریای جزیره لیسبوس، حکومت یونان 
 اصیل انتقال داد. در یر این

ی مهاجر خوردسال و  ۱۵۰آلمان اعالم کرد که  سانحه، از آن جا به شزمیر
 .ها( خواهد پذیرفت بدون همراه را )از میان آن

ک حکومت آلمان فدرال  طبق اطالعات وزارت داخله آلمان فدرال، این اقدام در چارچوب یک طرح مشنی
 با همه تدوین شده است. در  و ایالت ها برای تقسیم مهاجران انجام خواهد شد که در 

ی
این هماهنیک

 و نیازهای ویژه طنر مهاجران در نظر گرفته شده است برنامه معیارهای دیگری مانند 
ی

 .ارتباطات خانوادگ
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نظایم که در  سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت از بیجا شدگان کمیساریای عایل جنوب  غنر
هزار تن از ولسوایل های  ۴۰ افغانستان مورد خشونت قرار گرفته اند شده است. به گفته مقامات بیش از 

  .مختلف بیجا شدند

نظایم شده است   آژانس سازمان ملل در امور مهاجرت خواستار حمایت و کمک فوری برای ده ها  هزار غنر
 .افغانستان آواره شده اند بکه در اثر افزایش خشونت اخنر در والیت هلمند در جنو 

وهای دولنی در  ی میان طالبان و ننر ، مناطق نهر شاج، ناوی، نادعیل این سازمان در بیانیه ای گفت: درگنر
ها شامل زنان، مردان و کودکایی هستند  بیجا کرده است. آن مارجه هلمند و شهر لشکرگاه ساکنان آنها را 

  هیچ امکایی برای»ود شدند. این منبع یم افزاید مجبور به ترک خانه های خ که در اثر جنگ
ی

ایط زندگ شر
 «.بهنی در آنجا وجود ندارد

روز گذشته  ۱۰جریان  اگرچه تعداد دقیق آوارگان مشخص نیست، اما مقامات محیل یم گویند که در 
 .خود شده و آواره گردیدند هزار تن مجبور به ترک خانه های ۴۰خانواده در حدود  ۵۰۰۰

ی وان بورن نماینده کمیساریای عایل مللدر این ب متحد درامورمهاجرت افغانستان  یانیه به نقل از کارولیر
 این افراد نتیجه خشونت های

ی
هم اکنون این کشور در یک »پیهم در افغانستان است.  آمده است: آوارگ
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 ردم غنر نظایم و سوی دیگر نا امنی و ویروس کرونا هر دو تهدیدی است به م از « بحران جدی قرار دارد. 
 .ها به کمک فوری نیاز دارندآن

دوستانه بهاین آژانس یم خانواده های آسیب دیده در هلمند   ۵۰۰۰ گوید که برای ارائه کمک های بشر
 .کمک کرده است

خانواده های آسیب دیده به   کمیساریای عایل سازمان ملل د رامور مهاجرت خاطر نشان یم کند که این
دوستا  .آشامیدیی ، شپناه و امکانات بهداشنی نیاز دارند نه اضطراری مانند غذا، آبکمک های بشر

 با حوادث 
ی

به این خانواده های آسیب  میلیون افغایی را برای کمک ۲۰از سوی دیگر اداره عایل رسیدگ
 .خانواده آسیب دیده است ۲۰۰غذای  به  پذیر اختصاص داده است و در حال تهیه بسته های

گان داخیل در اثر جنگ در   میلیون تن آواره ۴،۱تا کنون در حدود  ۲۰۱۲ری است که از سال قابل یاد آو 
 .های اصیل شان بیجا شدندتن از خانه ۲۲۰ افغانستان بیجا شده اند. تنها در سال جاری در حدود 
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 خیابان زن مهاجران افغان که از سوی دولت یونان به عنوان پناهنده قبول شده اند در  تعداد زیادی از 
ی

 دگ
عنوان پناهنده پذیرفته شده اند اما کارت  یم کنند. به گفته برخی از مهاجران آنها با وجود اینکه به

در  اش مهاجرنیوز با ییک از خانم های افغان که از یک ماه به اینسو با خانواده .شناسای  و یا اقامت ندارند
 یم کند مصاحبه ای را انجام داده 

ی
  .استپارک ویکتوریا درآتن زندگ

 یم کنید؟
 

اییط زندگ  مهاجرنیوز: نام شما چیست، چند ساله هستید، در کجا و در چه شر

اینسو با همش و چهار کودکم  سال دارم. از والیت بغالن هستم. از یکماه به ۳۴من آفاق احمدی هستم و 
 یم کنیم. از جزیره

ی
م. ما سه روز پیش از لیسبوس، از اردوگاه موریا به اینجا آمدی در پارک استوریا زندگ

ی  آتش سوزی ایط اینجا  اردوگاه موریا به آتن رسیدیم. اینجا در خیابان هستیم و جای  برای زیسیی نداریم. شر
با کودکان هستند خییل دشوار است. در پارک  برای همه مهاجران به ویژه برای کسایی که خانوده دارند و 

ون شویم و بزنیم، ما نا دهد خیمهاستوریا پلیس اجازه نیم چار هستیم تا موقع که پلیس هست از پارک بنر
کودکانم مریض هستند.   گردیم به پارک. هوا شد است و یمخیابان برویم، هنگایم که پلیس رفت بر  به

ی مریض است و تنها منم که بار خانواده کشم. با آنکه کوشش یم کنم یک زن به دوش یم ام را شوهرم ننر
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 ها آنقدر احساس ضعیف بودن یموقت اما بعضی  قوی و یک مادر قوی باشم
ی

کنم که دیگر از زندگ
یم دهند؟  گویند: مادر چه وقت از اینجا یم رویم؟ چه وقت به ما خانهکودکانم به من یم .خسته یم شوم

مادر خانه خواهند داد، باید صنر  گویم که جانها یمها ندارم و به دلخویسر آناما من پاسخی برای آن
شود. کودکانم یم ترسند و گایه در پارک خشونت یم  وضعیت امنینی در اینجا خوب نیست. گاه کینم. 

هفت ساله مشکل روایی دارند. ندا  یم ترسم.  گوید مادر زند و یمام نارایم روایی دارد و گاه گایه چیغ یمدخنی
 .نوشنی در یر ش  ها جز آغوش مادر دیگر شپنایه ندارند. خییل درد آور است مهاجرتآن

نزدیک پارک استوریا  وضعیت بهداشت در اینجا افتضاح است. اینجا دوش نداریم و تشناب نیست. در 
 مسئوالن آن به مهاجران دو وعده غذا 

ً
دادند و بعدش به یک وعده غذا رسید. اما یم یک هوتل است. قبال

 گویند پلیس ممنوع کرده است. تنها خدمنی که این هوتل بهاند زیرا یمکرده  اکنون دیگر غذا را هم قطع
ی تشناب های آن است. اما این هوتل فقط از ساعت ده صبح تا  مهاجران انجام یم دهد در اختیار گذاشیی

خرم و دست و روی کودکانم را با آن آب یم ده شام اجازه ورودی به تشناب های آن را یم دهد. من بوتل
ها را بشویم. امکان دوش فقط از گرد و غبار است و جای  نیست که آن های ما پر شویم. پتو ها و لباس یم

ی دوش به نوبت یم ایستیم و  یکبار در  ساعت ها طول  هفته در یک محله خییل دور مهیاست. برای گرفیی
 نیست، کودکانم در روز نیاز به شستشو دارند 

ی
 .؟ همینطور یم گذرانیماما چاره چیست یم کشد. اینکه کاق

 ه اید؟مهاجرنیوز: آیا مقامات یونان به شما کارت شناسانی داده اند؟ آیا به عنوان پناهنده پذیرفته شد

به دفنی پلیس آتن  آیر زده اند. وقنی  اند مهر  آفاق: ما قبویل یونان را داریم. در روی برگه ای که به ما داده
ما گفتند به سفارت افغانستان بروید، ما گفتیم ما با سفارت  بهرفتیم و پیشنهاد آی دی کارت کردیم، 

. ما دارد  کاری نداریم، ما پناهنده هستیم و دولت یونان مسئولیت دادن آی دی کارت را به  افغانستان دیگر 

 به ما بار بار مراجعه کردیم یم
ً
  یورو  ۵۰گویند منتظر باشید. قبال

ی
به ما وزی که دادند اما از ر  نفردر ماه یمق

ی قطع کرده اند. وضعیت بد است. هیچ اند پولبرگه قبویل را داده  کس به ما توجه نیم کند. پولرا ننر
ند گویند آدرس ندارید، کرونا است یم .نداریم. غذا نیم دهند. جا نیم دهند. کودکانم را در مکتب نیم گنر

ها ا درست شده است؟ به آنن کار هگویند مادرجاشده، یم ها روان شان خرابو صد ها دلیل دیگر. بچه
 .کارهایمان درست یم شود  گویم که بیلدروغ یم

کردید؟ از چه وقت به اینسو مهاجر شدید و سفر مهاجرت را چگونه مهاجرنیوز: قبال چه کار یم
ی نمودید؟  سپر

مختلفی  خواندم و در مؤسسات  من در افغانستان ترینی بودم. تا سال سوم دانشگاه در رشته حقوق درس
بودیم قصد دیارغربت کردیم. شوهرم از ناحیه ش صدمه  کار کردم. اما به دلیل خطری که به آن مواجه

لت و کوب شده است. یک سوی بدنش و شش کم تحرک هستند. باد که  دیده و زیر شکنجه طالبان
نیاز به  . کنمخورد و اعصابش خراب یم شود. یم دانم که مریض است و درکش یمخوش نیم شود به او یم

زند و به فقط یگان بار داکنی در پارک ش یم .داکنی و درمان دارد. اما اینجا برای ما نه داکنی است و نه درمان
 یم

ی
 . دهدپرستامول و یا مواد شوینده برای کسایی که زخم سیاه دارند یم کند و دوایدواخانه معرق
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 گذشتاندیم، شش ماه در ترکیه بودیم و   ال را در ایراناز افغانستان بر آمدیم. یک و نیم س ۲۰۱۷در سال 
 نگذشتاندیم. راه پر خطر و دشواری را یط کردیم و از طریق قاچاق به یونا  یک سال را در اردوگاه لیسبوس

 .رسیدیم

 قامات مسئول چیست؟مای دارید و پیام شما برای مهاجرنیوز: چه برنامه

داری برای آی دی کارت و یک ا تر رو براه شود. مرصوف کارهایخواهم که کار هایمان هرچه زودآفاق: یم
خواهم که مسئولیت خود را در بدهند هستم. از مقامات یم شپناه و یا حد اقل اینکه جای  و هتیل به ما 

شگردایی  ها ادا کنند. هرچه زود تر ما را از این یر شنوشنی و کودکان و خانواده  قبال مهاجران به ویژه
ی ام را ا ند. آرزو دارم که در ییک از کشور های دیگر مانند فرانسه یا خالص کن دامه آلمان برویم. من ماسنی

 کنند و به آروز هایشان برسند. در اخنر  دهم و همشم کاری یابد. کودکانم درس
ی

 بخوانند، در آرامش زندگ
 در خاطر نشان یم کنم اینکه مهاجران هم انسان یک نکته را 

ی
مکانات ابتدای  را ا آرامش و  اند و حق زندگ

خواهم تا مسکنی نداشته باشند. از مقامات یم دارند. کودکان ما حق درس خواندن دارند هرچند برگه و یا 
 .مهاجران دری    غ نکنند از مسئولیت انسایی خود در قبال

. 

ان ( دست کم  30در جریان یک ماه گذشته ) اول ایل  ی والیت کشور تحت  26در خانواده  422هزار و  27منر
ی الملیل قرار گرفتهپوش مساعدت ی وزارت امورمهاجرین و برخی از ادارات همکار میل و بیر  . اند های بشر

مغذی برای مادران و ، گندم، روغن، نمک، دال، نخود، لوبیا، مواد ها شامل مواد غذای  ) آرد این کمک
خانه، بسته های صخ( و پول نقد یم ی یاشند که نوزادان دچار بیماری سو تغذی(، غنر غذای  )وسایل آشنر

برای بیجاشدگان، عودت کنندگان و آسیب دیدگان حوادث طبییع در والیات کندز، بادغیس، فاریاب، 
، کاپیسا، بغالن، میدان وردک، قندهار، نیمروز، د ایکندی، تخار، هلمند، شپل، بدخشان ، جوزجان، کنی

، غور،بلخ، لغمان، پروان، لوگر، فراه، بامیان، توزی    ع شده اند   . ارزگان، کابل، هرات، پنجشنر

از سوی هم، اداره امورمهاجرین و عودت کنندگان هر والیت و اداره های همکار وزارت، برنامه های ورزیسر 
ی برای عودت کنندگان و    بیجاشدگان در این والیت ها برگزار کرده اند. و آگایه دیه را ننر

 


