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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  لیو مسا تیوضع -بخش سوم
 

 4 ------------------------------------------------------------ صبح( 8پناهندگان)  حقوق

 6 ------------------------- وله( چهیداشته است) دو  ی  اروپا کاهش چشمگ هیبه اتحاد هیاز ترک انیگزارش: ورود پناهجو 

 7 ---------------------------------------------------------- وله( چهیدشوار کرونا هشدار داد) دو  ار یبس تیمرکل از وضع

 9 ---------------------------------------------- (رنایا ی) خیر گزار با مهاجران افغان همدیل جاد یا یبرا ت  یدانشگاه ها ظرف

 12 ---------------------------- (وزیساحل دانکرک) مهاجر ن کیدر نزد قیتن در اثر غرق شدن قا کیکانال مانش: مرگ 

 13 ------------------------------------------------- (وزی) مهاجر نخوردیم یی  در انگلستان تغ اتباع خارجر  یکار برا  ی   قوان

 15 ------------------------ وله( چهیداشته است) دو  ی  اروپا کاهش چشمگ هیبه اتحاد هیاز ترک انیگزارش: ورود پناهجو 

 16 ------------------------------------------------------------------------ وزارت( تی) وبسا؛یساز تیبر ظرف یجد د یتاک

 17 ---------------------------- وزارت( تیکرد )وبسا  دار یافغانستان در اسالم آباد د د یجد ی  امور پناهندگان با سف ی   مع
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وزارت امور مهاجرین 
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 پناهنده: در خصوص مسألهم -ب
ی
 اهیت حقوق

 
شود: آیا پذیری، این سوال مطرح یم و پناهندهی پناهندگ

ایط خاص باید از آن استفاده کنند و نسبت به دولت مورد   برای افراد یک حق است که در شر
 

پناهندگ
 یک تکلیف به شمار یم

 
توان گفت الملیل یمآید؟ از برریس مجموع منابع معتبر بی   درخواست پناهندگ

ایط خاص در معر  ند، حق دارند به کشورهای دیگری پناهنده ض خطر و ترس قرار یمافرادی که در شر گب 
ها شوند و کشورهای مورد تقاضای فرد که عضویت سازمان ملل را داشته باشد، مکلف به پذیرش آن

ی این کنوانسیون که به چنی   مقدمهو هم( ۱۹۵۱کنوانسیون ژنیو )  ۳۳و  ۳۱است. با برریس مواد 
ه خوبر اولیه انسان، از جمله حق حیات ترصی    ح دارد، پاسخ سوال فوق بهای فردی و حقوق آزادی

 برای افرادی است که در معرض روشن یم
 

شود. روح حاکم بر این کنوانسیون، قایل شدن حق پناهندگ
های متعهد نسبت به پذیرش این ی دولتخطر و ترس هستند و از سوی دیگر تکلیف  است که بر عهده

 ست. افراد گذاشته شده ا

 ذیل است.  ترین تعهدات این کنوانسیون قرار عهدات این کنوانسیون: مهمت -ج

ی   عدم تبعیض: دول متعاهد مقررات این کنوانسیون را بدون تبعیض از لحاظ نژاد یا مذهب یا شزم -۱
 اصیل، درباره پناهندگان اجرا خواهند کرد. 

-دین   ده در اجرای امور دین  و دادن تعلیماتدین: دول متعاهد در شزمی   خود نسبت به آزادی پناهن -۲
 مذهنر به کودکان، رفتار حداقل در حد رفتاری که نسبت به اتباع خود دارند، اتخاذ خواهند کرد. 

مزد، هر دولت متعاهد نسبت به پناهندگاب   مزد: در مورد حق اشتغال به کار با دستاشتغال با دست -۳
اند، مطلوب ترین رفتاری را که در چنی   موارد نسبت به کرده  که به طور منظم در شزمی   او سکونت

آوردن ، در مورد فراهم۱۹و  ۱۸چنی   مواد دارد، به عمل خواهد آورد. هماتباع دول بیگانه معمول یم
، تجاری، کشاورزی و هر نوع فعالیت آزاد علیم توصیه یمزمینه  کند. ی اشتغال به کارهای صنعنی

ه بندی: در صو  -۴ ه بندی وجود داشته باشد و توزی    ع محصوالت کمجب   که نظام جب 
یاب در میان ربی

د، نسبت به پناهندگان نب   مانند اتباع کشور پذیرنده، رفتار خواهد  عموم مردم طبق سهمیه صورت گب 
 شد. 

ها به ش آزادی رفت و آمد: هر یک از دول متعاهد، به پناهندگاب  که طبق قانون در شزمی   آن -۵
برند، حق خواهند داد که محل سکونت خود را انتخاب نمایند و آزادانه در داخل شزمی   آن دولت، یم

 در این گونه موارد، درباره
ً
وط به رعایت مقررابی که معموال  شود. ی خارجیان اجرا یمرفت و آمد کنند. مشر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، دول متعاهد نسبت به پناهندگ -۶ : در مورد تحصیالت ابتدابی
فتار ان مانند اتباع خود ر تعلیمات دین 

 در مورد حق اشتغال به تحصیل و تعیی   ارزش 
ً
ابتدابی و مخصوصا خواهند کرد. در مورد تحصیالت غب 

های صادره از ممالک خارجر و تخفیف حقوق و عوارض مربوط به نامهها و دانشمدارک تحصییل، دیپلم
شت. رفتاری که تا شحد امکان مساعد باشد اعطای کمک هزینه به پناهندگان، رفتاری معمول خواهند دا

 آید، نامساعدتر نباشد. گان به طور کیل به عمل یمو در هر حال از رفتاری که نسبت به بیگانه

از نظر زماب  به رخدادهای قبل  ۱۹۵۱ی وضعیت پناهندگان: کنوانسیون درباره ۱۹۶۷پروتکل  -بند سوم
 UNHCRی نامهی اروپا محدود بود. در حایل که اساسقاره و از نظر جغرافیابی به ۱۹۵۱از اول جنوری 

 در اواخر هیچ
 

 با بروز مسأله ی پناهندگ
ً
یک از این محدودیت را به همراه نداشت. همی   امر خصوصا

اجرابی  ی مشکالبی را به وجود آورده بود که در جلسات کمیته ۱۹۶۰ی و اوایل دهه ۱۹۵۰ی دهه
UNHCR مطرح شد. به همی   مناسبت، یک گردهمابی بی    ۱۹۶۵و  ۱۹۶۴های در سال 

ً
الملیل تحت مکررا

 مسألهکنفرانس برریس جنبه»عنوان 
ی
 در کنوانسیون های حقوق

 
ی دفبی  نامهو اساس ۱۹۵۱ی پناهندگ

در شهر بالجیو ایتالیا برگزار شد. این   ۱۹۶۵در اپریل « کمیساریای عایل ملل متحد در امور پناهندگان
  ۱۳متشکل از کنفرانس 

ی
 از کشورها و متخصصان حقوق

ی
نویس بود که پیش UNHCRمتخصص حقوق

از کنوانسیون را تهیه نمود. کمیش عایل،   ۱۹۵۰پروتکیل به منظور حذف محدودیت زماب  اول ژانویه 
ی اجرابی و کشورهای عضو کنوانسیون ارسال  نویس را به کمیتهگزارش این کنفرانس به همراه میی  پیش

و گزارش را با اصالحابی به شورای اقتصادی_اجتمایع فرستاد. شورای اقتصادی_اجتمایع در اجالس  کرد 
 ۱۹۶۶دسامبر  ۱۶جمع عمویم در مرا به مجمع عمویم فرستاد. میی  پروتکل آن ویکم خود با تصویبپنجاه
پروتکل  وجه به میی  ضمن ت»را در این مورد گذراند که حاوی بند اجرابی زیر بود:  XXI ۲۱۸۹ی نامهقطع

کل درخواست یم نماید که این میی  را پیوست به گزارش کمیش عایل ملل متحد در امور پناهندگان، از دبب 
توان گفت که پروتکل مربوط به وضع پناهندگان، در واقع یم«. جهت الحاق در اختیار کشورها قرار دهد. 

ترین تحول در میی  باشد. اصیلوانسیون یمی مواد کندهندهمکمل و توسعه ۱۹۶۷جنوری  ۳۱ی مصوبه
 ی اول کنوانسیون وجود دارد و براساس آن: در ماده ۱۹۵۱، در مقایسه با کنوانسیون ۱۹۶۷پروتکل 

، تعهد یم -۱  د  ۳۴تا  ۲نمایند، مواد دول متعاهد پروتکل حاض 
ً
ر مورد پناهندگاب  که کنوانسیون را کال

 د. مصداق تعریف ذیل هستند، اجرا نماین

فرادی ااین ماده، شامل کلیه ی ( ۳اصطالح پناهنده در این پروتکل   به استثنای موارد اجرابی بند ) -۲
وط بر آنی اول کنوانسیون یماست که مصداق تعریف مندرج در ماده پس از »که عبارت باشند. مشر

 لفی گردد. ت« یکنلم  کان»ی اول بخش الف ماده ۲مندرج در بند « بروز این قبیل حوادث

گونه محدودیت جغرافیابی به اجرا در خواهد آمد. معهذا پروتکل حاض  توسط دول متعاهد بدون هیچ -۳
 از طرف دولتاعالمیه

ً
اند، به موجب جزء هابی که تاکنون طرف متعاهد کنوانسیون شدههابی که قبال

یم پروتکل حاض  نب   به اجرا ی اول کنوانسیون صادر شده، تحت رژ از بخش الف از ماده ۱الف از بند 
ی اعالمیه، طبق مفاد بند دوم از بخش های دولت صادرکنندهکه مسوولیتگذاشته خواهد شد؛ مگر این

عالوه بر  ۱۹۶۷ی اول کنوانسیون افزایش یافته باشد. این نکته نب   قابل توجه است که پروتکل ب از ماده
، مفاد کنوانسیون  د، هرچند که خود یک معاهدهب   در بر یمرا ن ۱۹۵۱حذف محدودیت زماب  ی گب 

 مستقل به شمار یم
ی
 به معن  پیوسیی  به کنوانسیون نیست. پروتکل حقوق

ً
رود و پیوسیی  به آن لزوما



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

6 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در مورد همکاری مقامات میل با  ۱۹۵۱کنوانسیون   ۳۶و  ۳۵چنی   تأکید مجدد بر مفاد بندهای هم ۱۹۶۷
، اختالفات اندگ در رابطه با های داخیل دارد. به عالوهنامهی   و آیی   ملل متحد و اطالعات مربوط به قوان

 شود. عضویت دول فدرال و الحاق در مقایسه با کنوانسیون مشاهده یم

زماب  سال گذشته، تعداد به مراتب کمبی پناهجویان از ماه نخست امسال در مقایسه با همی   دوره  ۹در 
ارد و هزار پناهجو و مهاجر از ترکیه  ۱۴ماه امسال، بیش از  ۹طریق ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند. در 

  .اتحادیه اروپا شده اند

 

اروپا نوشته روزنامه آلماب  )ولت( به نقل از یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا و خدمات امور خارجر 
. پناهجو و مهاجر از ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند  ۵۰۰هزار و  ۱۴ماه امسال، بیش از  ۹است که در 

 .رسیدهزار تن یم ۴۸در زمان مشابه سال گذشته، این رقم به بیش از 

به اتحادیه  شود که در رقم ورود پناهجویان از طریق ترکیهاگر آمار دو سال با هم مقایسه شوند، دیده یم
 .درصد کاهش رونما شده است ۷۰اروپا حدود 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-55411750?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

پناهجو وارد یونان شده اند که رقم بیشبی را نسبت به کشورهای دیگر  ۹۲۱هزار و ۱۱در سال جاری، 
س  ۲۸۹ تن به بلغاریا و  ۳۵نفر دیگر به ایتالیا،  ۲۳۳۴دهد. همچنی   عضو اتحادیه اروپا نشان یم تن به قبر

 .رسیده اند

حافظت از شحدات خارجر اتحادیه اروپا )فرانتکس( از کاهش قابل مالحظه در آمار ورود آژانس م
انه از ماه جنوری تا سپتمبر امسال خبر داده است

ه مدیبی  بحب 
ی
ق  مهاجران از مسب  شر

قانوب   .غب 

شر از یک توافقنامه مهاجرت را به امضا رساندند. در بخ ۲۰۱۶اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال 
قانوب  از قلمرو این کشور به اتحادیه ار  وپا، این توافقنامه آمده است که ترکیه باید در برابر مهاجرت غب 
د. اتحادیه اروپا هم وعده کمک های مایل به ترکیه را داده بود تا  انقره  اقدامات بازدارنده را روی دست بگب 

 نماید
 

 .به پناهجویان سوریابی در این کشور رسیدگ

اوایل سال جاری، یک تنش میان ترکیه و یونان به وجود آمد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور در 
شود. این امر سبب گردید که هزاران ترکیه اعالم کرد که مانع تالش پناهجویان برای ورود به یونان نیم

وهای یوناب  مواجه شدند ند که با واکنش جدی نب   .پناهجو به مرزهای یونان هجوم ببر

  04:25 یدیو را ببینید و 

صدر اعظم آلمان با توجه به تشدید وضعیت کرونا در این کشور به رعایت استندردهای علیم برای 
ش بیشبی این ویروس تاکید کرده است. او با مقام ی از گسبی امون وضعیت و جلوگب  های ایالنی باز هم پب 

  .کندتدابب  کرونابی مشورت یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 آنگال مرکل صدر اعظم آلمان، عکس از آرشیف

آنگال مرکل، صدر اعظم آلمان روز سه شنبه یک روز پیش از بحث و مشوره های جدید با نخست وزیران 
حاال ما در مورد این ویروس تا حدی معلومات »ایالت های آلمان در مورد بحران کرونا گفته است: 

ی   «.داریمبیشبی

 ما یم دانیم که چگونه یم توانیم از خودمان محافظت کنیم. ما یم توانیم هدفمندتر به» :مرکل گفته است
یم عمل پیش برویم. اما یم بینیم که با رقم رو به افزایش )مبتالیان(، اگر به آنچه که در مورد ویروس یم دان

 «.ار دشوار استنکنیم، بعدا دوباره در وضعینی قرار خواهیم گرفت که بسی

 اجتمایع بر 
 

وی ساخیی  افراد بیمار و نیازمند مراقبت و انسان های دارای معلولیت از زندگ ای مرکل با مب  
محافظت آنها از ابتال به کرونا مخالفت کرد. او گفت که محدودیت های تماس همچنان در شفاخانه ها 

او و تمایم اعضای کابینه چنی   محدودیت  و مراکز مراقبنی بسیار دشوار است. مرکل گفته است که برای
 .ها باید موقنی نب   باشندهابی به سخنی قابل تحمل است و این محدودیت

های مواجه با خطر بوده و حاال ها محافظت از جامعه و گروهدلیل وضع محدودیت»مرکل افزوده است: 
 ید یک طرح حفاظنی باشد که بهها بااما این محدودیت»صدر اعظم آلمان گفته است: « نب   چنی   است. 
  «.های اجتمایع منجر نشودانزوا از بخش

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF/a-55412344
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 فوق العاده»یانیه ای از تمایم کارمندان بخش های مراقبت و پرستاری به خاطر ب  مرکل در
ً
« فعالیت کامال

هابی شان تشکر کرد. او گفت که اکنون حکومت آلمان امیدوار است که آزمایش های شی    ع کرونا سهولت
ر این آزمایشات اننی ژن حاال تائید شده است و فرد یم تواند نسبتا د»ایجاد کند. مرکل گفته است که را 

 «.اشع وقت نتیجه را دریافت کند

شود که اجرابی شده مقررات جدید وزارت صحت آلمان در مورد انجام تست شی    ع کرونا چند روز یم
ود و در آن به زودی یم توان تشخیص داد که آیا است. این آزمایشات باید توسط کادر متخصص انجام ش

 .فردی به این ویروس آلوده شده است

 این است که ما کارمندان بخش پرستاری را در برابر »مرکل گفته است: 
ً
ین چالش ها طبعا ییک از بزرگبی

ایط کار بهبود یابدب  «فشار کار زیاد محافظت کنیم.   .نا براین تا جابی که ممکن است باید شر

 

این مهاجرت در دنیای کنوب  دارای ابعاد  .هاجرت افغان ها به ایران سابقه ای طوالب  داردم -ایرنا -تهران
نایسر از جدیدی است که جامعه مهاجر را عالوه بر مسائل اقتصادی و درآمدی، با مشکالت روج و رواب  

سیاست های کشورهای مبدا و مقصد هم روبرو یم کند که برای مرتفع کردن آن باید از ظرفیت دانشگاه 
  .ها بهره گرفت

https://www.irna.ir/news/84087575/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%87%D9%85%D8%AF%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86
https://img9.irna.ir/d/r1/2019/08/10/4/156539543.jpg?ts=1565501366882
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بیست و دومی   نشست ایده دانشگاه، با موضوع تجربه فعالیت های دانشگاه عالمه طباطبابی در ارتباط 
آبان  ۱این کشور در تاری    خ پنجشنبه با مهاجران اهل افغانستان و ارتباط با جامعه دانشگایه 

 ایران و افغانستان۱۳۹۹  ماه
 

که به   برگزار شد. در راستای سلسله نشست های مرتبط با مسائل فرهنیک
همت دانشگاه عالمه طباطبابی برگزار یم شود، نشست مذکور با همکاری دانشگاه فردویس مشهد برگزار  

پژوهشکده فرهنگ پژویه دانشگاه عالمه  عضو هیئت علیم« رز فضیل»گردید. در این نشست 
ک در ایجاد همدیل، لزوم توجه به  ، ضمن تاکید بر مسائیل همچون لزوم توجه به نکات مشبی طباطبابی

 .نیازهای رواب  جامعه مهاجران را به عنوان موضوع مهم و قابل توجه در جامعه ایران بر شمرد

 ی همسایه ضعیف استکجای دیپلمایس عمویم ایران در ارتباط با کشورها

، به ویژه با کشور افغانستان  «ضعف دیپلمایس عمویم ایران در ارتباط با کشورهای همسایه»فضیل درباره 
 یم

 
 نب   ندارد و شمار زیادی از شهروندان آن به دالیل گوناگوب  در ایران زندگ

کنند  که مشکل ارتباط زباب 
ی و   .ضعف تنها مربوط به ایران نبوده و یک رویکرد جهاب  است که باید تغیب  کندمعتقد است که این 
 برای همدیل( اشاره  ) The Ware for Kindness نویسنده کتاب« جمیل ذگ»به مصاحبه ای از 

 
ظرق

کرده و افزود: جمیل ذگ در مصاحبه خود مشکل امروز جهان را که باید برای به دست آوردن آن کوشش 
 دارد، باید به دنبال پیوندها باشیم و این ا« همدیل»شود، 

 
مر یم داند. در دنیابی که روی به سوی گسستیک

اتفاق افتاده است. پیشنهاد دکبی زگ پیدا  « برگزیت»نه تنها در خاورمیانه، بلکه در اروپا هم مانند 
د؛ ییک مسئله همدیل است که در فاریس چند معن  دار  (Empathy)«یکدیل»پیوند جدیدی به نام   کردن

ها است و ها و تمایزرک تفاوتشود و پیوند بر اثر دو دیگری مسئله پیوندی است که در همدیل ایجاد یم
شود که به یکدیل رجوع کنیم و این مسئله در رویکردهای ایران و کشورهای دیگر خایل است. باعث یم

د، یمیکدیل حش هست که یم تواند در انسان ارتقا پیدا کند و  اییط خاص قرار گب  تواند وقنی انسان در شر
 را برای ارتباط یم

 
ک به ما امکان بزرگ ک، زبان مشبی اکات در جامعه رشد کند. دین مشبی دهد، اما این اشبی

 .چند تکه افغانستان کارساز نبوده و باید به دنبال چسب دیگری برای پیوست و ارتباط باشیم

وع کرد؟برای ارتباط بهی  از کجا باید   شر

وع کنیم و آیا یم»این استاد دانشگاه در برابر این پرسش که  شود برای ارتباط با افغانستان باید از کجا شر
 نیست، باید «این همدیل را پدید آورد؟

 
ک دیگر کاق ، پاسخ داد:دین و مذهب و پیشینه تاریخ  مشبی

ش داد   .پیوندها را گسبی
 

هم احساسات دیگری در انسان رشد  ریق فتواند از طای است که یمهمدیل ویژگ
توان گام های دهد که یمکند. دست کم تجربه موفق دانشگاه عالمه طباطبابی این امیدواری بزرگ را یم

-مثبت برداشت. باید طبقه بندی ذهن خود را تغیب  بدهیم. ذهن برای ساده سازی طبقه بندی انجام یم

ا پیش بآنهاست و ما باید این تمایز را میان من و تو قرار دهیم و  دهد. در این طبقه بندی، تمایز میان ما و 
شویم و در تجربه دانشگاه ، ما در قالب جدیدی از ارتباط وارد یم«من و تو»فرض وارد نشویم. در قالب 

، گروه های همکاری دانشگایه از دو کشور، با تعریف من و تو وارد شدیم و نقش پیش عالمه طباطبابی
 .رنگ شدفرض ها کم

های ایران و افغانستان را بازگو کرد و افزود:  وی در ادامه پیشنهادابی برای همکاری نزدیک میان دانشگاه
هابی که اهداف ایجاد همدیل به عنوان چسب رواب  پیوند دهنده یم تواند با مشارکت افراد در گروه
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ک را دنبال یم ها دانشگاه است که در آن باید این گروهکنند، تجربه وحدت را داشته باشند و ییک از مشبی
دانشجویان خارجر از دانشجویان دیگر در دانشگاه جدا نباشند و آنها را به جای یک گروه جدا بافته، به 

کند که دانشجویان در سطح باالتری بتوانند در کنار هم همکاری تعریف کنیم و این تعریف کمک یم« تو»
ها را به حالت اجرابی ان به کشور خود باز یم گردند، یم توانند این تجربهداشته باشند و وقنی این دانشجوی

در بیاورند. وی در پایان از تجربیات سفرهای استادان دانشگاه عالمه طباطبابی به افغاستان و بازدید از 
اک گذاشیی  این تجربیات با دیگر استادان یاد کرد  .دانشگاه های آن کشور و به اشبی

 شورکانجام شده بی   دو    نشگایهفعالیت های دا

 همچنی   گزاریسر از فعالیت
تا  92های دانشگاه عالمه طباطبابی از سال این استاد دانشگاه عالمه طباطبابی

گاه های افغانستان ارایه داد که نشان دهنده برگزاری مجموعه گوناگوب  از همایش ها، کار هبا دانشگا 98
، پروژه های پ ، بورسیه ها و دید و بازدیدهای علیم ها، دوره های آموزیسر ، فرصت های مطالعابی ژوهشر

 به ارائه آمارهابی از فعالیت
ک میان دانشگاهیان دو کشور بود. وی همچنی  

ا و های دوران پس از کرونمشبی
ها و استادان افغانستان با دانشگاه عالمه طباطبابی های آنالین با مشارکت دانشگاه برگزاری برنامه

 تا  ۱۳۹۹و گفت از هنگام راه اندازی گروه مجازی همیاری استادان ایران و افغانستان در فروردین  پرداخت
ن برنامه بی   الملیل ای ۲۳۰صدها تن از استادان و دانشجویان افغانستاب  در بیش از  ۱۳۹۹پایان مهرماه 

کت کرده اند و برای نخستی    تن از استادان  ۲۶بار،  دانشگاه در کنار استادان و دانشجویان ایراب  شر
دانشگاه های گوناگون افغانستان در شش ماه گذشته در برنامه های آنالین این دانشگاه برای همکاران 

اب  نموده اند  .خود در ایران سخب 

این استاد دانشگاه، همچنی   به یک تجربه همکاری با جامعه مهاجران افغانستان اشاره کرد و گفت که در 
ی رشته روان شنایس دانشگاه عالمه طباطبابی با پیشنه ۹۷سال  اد شماری از دانشجویان مقطع دکبی

تهران راه اندازی شد که این مرکز  ۲۰با پشتیباب  شهرداری منطقه « مرکز مشاوره سالمت روان مهاجر»
 را به جامعه مهاجرین ارائه یم دهد. وی همچنی   اعالم کرد که 

توسط دانشجویان اداره شده و خدمابی
های دیگر نهادها است که اگر میش شود، بتوان این انشگاه عالمه طباطبابی به دنبال جذب همکارید

ش داد  .مرکز را در شهر های دیگر ایران نب   راه اندازی کرد و خدمات مشاوره سالمت روان را گسبی

هابی است که هپیوند دهنده افراد، تجربه گرو   حش به عنوانفضیل در پایان تاکید کرد که ایجاد هم
گ انجام یم  مناسنر برای تبدیل من به ما و ایجاد همدیل است. این اهداف مشبی

دهند. دانشگاه بسبی
ها ایجاد شود. گروه های مختلف در دانشگاه کند که پروسه همدیل با تمرکز به تفاوتبازتعریف کمک یم

 .توانند نماینده گفتگوهای کالن باشندیم

ین تا  جیک، دانشجوی کارشنایس ارشد مطالعات منطقه ای اکونوشتار از: شب 
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در اثر غرق شدن یک قایق به روز سه شنبه در کانال مانش در نزدیک ساحل دانکرک یک تن جان خود را 
  .اندن مفقود شدهاز دست داد. چندین تن دیگر از جمله کودکا

اکتبر در اثر غرق شدن قایق مهاجران در کانال مانش جانش را از دست داد.  ٢٧یک مرد روز سه شنبه 
 مهاجران نجات داده شده که سوار بر این قایق بودند از کشور ایران هستند که قصد رفیی  به انگلستان را 

 .تن آنها بندش سیستم تنفش و قلنر داشتند بازمانده سه ١٨داشتند. به گفته فرمانده شمال فرانسه از 

هاروی تورمنت معاون فرمانده شمال فرانسه در ساحل لون پالژ در بیانیه ای گفت: دو کودک در میان 
 .بازماندگان بر جان هستند و بر اساس گفته مسافران یک تن از مفقود شده گان کودک نوازد است

ن و کودکان بی   پنج تا هشت سال که در حالت هیپوتریم قرار وی افزود که سایر بازماندگان، مردان، زنا
 .دارند و به زودترین فرصت در شفاخانه های کاله و دانکرک منتقل شدند

ان در محل حضور یافتند و یک چرخ بال هوابی نب   در آنجا مستقر شده است  .به گفته این منبع داکبی

بنابر اعالم  .صبح گزارش شده است ٩:٣٠طبق اولی   عناض تحقیق، غرق شدن قایق حدود ساعت 
 .خطر از سوی آالرم فون ها، عملیات نجات آغاز به کار کرده و تا اوایل بعد از ظهر ادامه یافت

تن گفته شده اما تعداد دقیق مسافران  ٢٠تا  ١٩معاون فرمانده شمال گفت: تعداد مسافران این کشنی از
 «.زودتر افراد مفقود شده را پیدا کنیمخواهیم تا هرچه ما یم»هنوز معلوم نیست. 

ایط آب و هوا برای گذر از کانال مانش به هیچ وجه مناسب نبود»وی خاطرنشان کرد:   «.شر
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با وجود آن در ماه های  .کانال مانش ییک از خطرناک ترین گذرگاه برای مهاجران گزارش داده شده است
و کاله، نال مانش افزایش یافته است. به گفته فرمانده پا داخب  تعداد مهاجران وارد شده به انگلیس از راه کا

به اینسو چهار مهاجر در سواحل شمال فرانسه غرق شدند. در سال روان تا کنون سه تن  ۲۰۱۹از سال 
 .در آب غرق گردیده اند

 

 

ر مهاجران را برای استقرار در انگلستان به حد اقل کاهش یم دهد. قوانی   جدید کا دولت انگلستان دستمزد 
برای اتباع خارجر که از دسامبر سال روان مورد تطبیق قرار خواهد گرفت، روز پنجشنبه از سوی وزارت 

  .این کشور منتشر شد

پوند رسانده و  ٣٥.٨٠٠مقامات انگلستان دستمزد مهاجران را به حداقل  گاردینبر اساس گزارش رسانه  
 صد کاهش داده است ٣٠نزدیک به 

 
 .ق

https://www.theguardian.com/world/2020/oct/24/migrants-to-uk-now-need-to-earn-only-20480-after-home-office-climbdown
https://www.theguardian.com/world/2020/oct/24/migrants-to-uk-now-need-to-earn-only-20480-after-home-office-climbdown
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 تحت سیستم جدید پوند و با دا ٢٠.٤٨٠به نقل از این رسانه،مهاجران با حقوق 
 
شیی  امتیازات کاق

ها باید شش سال را با دوره کاری مهاجرت در شغل های که کمبود کارگر وجود دارد، اشتغال یم شوند. آن
 .بگذرانند تا شهروندی این کشور را به دست آورند

ور داخله این قوانی   که از تاری    خ اول دسامبر سال روان تطبیق خواهد شد روز پنجشنبه توسط وزارت ام
 منتشر گردید

 
 .انگلستان به یکبارگ

ی   الملل در انگلستان گفت که از قوانی   جدید برای کارگران مهاجر تعجب کرده است. این بسازمان عفو 
 به ثروت، روابط، جنسیت و سازمان همچنان یم

 
گوید برعالوه مدت هاست که امتیاز افراد در کار بستیک

 .نژاد دارد

ل دقیق مهاجرت تالش یماما اداره امور م ه  هاجرت انگلستان یم گوید که برای کنبی کند و این اقدام انگب  
 .کارفرمایان برای کارگران انگلیش را کاهش یم دهد

بخش مهاجرت دانشگاه آکسفورد تغیب  در دستورالعمل اخب  دولت را برای کارگارن خارجر شناسابی کرده و 
 .خواند "اجرتآنرا "آخرین مهری بر تابوت اهداف مه

در پیام اصیل کمپاینش مستقل بودن انگلستان از اتحادیه اروپا را  ٢٠١٩جانسون قبل از انتخابات سال 
  مهاجران اتحادیه اروپا برای مدت طوالب  توانسته اند با انگلستان طوری رفتار کنند »شعار داد و گفت: 

 «.که انگار بخشر از کشور خودشان است

د که مسأله مهاجرت را پس از برگزیت تحت قانون انگلستان حل و فصل خواهد  بوریس جانسون گفته بو 
 .کرد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ر ا دماه نخست امسال، پناهجویان کمبی از ترکیه وارد قلمرو اتحادیه اروپا شده اند. معلومات بیشبی ر  ۹در 
 .این گزارش بخوانید

روزنامه آلماب  )ولت( به نقل از یک گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا و خدمات امور خارجر اروپا نوشته 
در  پناهجو و مهاجر از ترکیه وارد اتحادیه اروپا شده اند.  ۵۰۰هزارو  ۱۴ماه امسال، بیش از  ۹است که در 

رسید. اگر آمار دو سال با هم مقایسه شوند، زار تن یمه ۴۸زمان مشابه سال گذشته، این رقم به بیش از 
درصد کاهش رونما شده  ۷۰ان از ترکیه به اتحادیه اروپا حدود شود که در رقم ورود پناهجویدیده یم
 .است

تن وارد یونان شده اند که رقم بیشبی را نسبت به کشورهای دیگر عضو  ۹۲۱هزارو۱۱در سال جاری، 
س ر  ۲۸۹تن به بلغاریا و  ۳۵نفر به ایتالیا،  ۲۳۳۴دهد. براین اساس اتحادیه اروپا نشان یم سیده تن به قبر

 .اند

آژانس محافظت از شحدات خارجر اتحادیه اروپا )فرانتکس( از عقب گرد قابل مالحظه در آمار ورود 
انه از ماه جنوری تا سپتمبر امسال خبر داده است

ه مدیبی  بحب 
ی
ق  در مسب  شر

قانوب   .غب 

یک توافقنامه مهاجرت را به امضا رساندند. در بخشر از  ۲۰۱۶دیه اروپا و ترکیه در ماه مارچ سال اتحا
قانوب  از قلمرو این کشور به اتحادیه اروپا،  این توافقنامه آمده است که ترکیه باید در برابر مهاجرت غب 
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 وعودت کنندگان

د. اتحادیه اروپا هم وعده کمک های م ایل به ترکیه را داده بود تا انقره اقدامات بازدارنده را روی دست بگب 
 نماید

 
 .به وضعیت پناهجویان سوریابی در این کشور رسیدگ

در اوایل سال جاری، یک تنش میان ترکیه و یونان به وجود آمد. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
د که هزاران شود. این امر سبب گردیترکیه اعالم کرد که مانع تالش پناهجویان برای ورود به یونان نیم

وهای یوناب  مواجه شدند ند که با واکنش جدی نب   .پناهجو به مرزهای یونان هجوم ببر

 

 اش طرح روشن برای عمیل ساخیی  آنگوید ادارهگان یمکنندهشپرست وزارت امور مهاجرین و عودت
 برنامه را دارد

، شپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودتنورال
ی
 کنندهرحمن اخالق

 
گان در جلسه هماهنیک

گان، از روی های آلمان به منظور ادغام پایدار برگشت کنندهمسوولی   زون شمال کشور با اداره همکاری
ی این اداره خبر های روشن و مشخص بدست داشیی  برنامه وهای بشر  .داد رای ارتقای ظرفیت نب 

وی از تالش برای تاسیس "انستیتوت مطالعات مهاجرت" در این وزارت گفت و موجودیت این نهاد را در 
 .ارتقای ظرفیت کارمندان الزایم خواند

 درست و همهاز سوی
 

 هماهنیک
ی
های امور مهاجرین جانبه ادارات همکار با وزارت و ادارههم، آقای اخالق

 .رساب  به مردم عنوان کردخدمت برد بهبی کارها و پیشدر والیات را یک امر کلیدی در 
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وزارت امور مهاجرین 
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گان با اشاره از مشکالت در برج  حال، شپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندهدر همی   
ها میان وزارت و موسسات، از رییسان اداره های امور مهاجرین در والیات خواست تا نامهاز تفاهم
 به بر امور مهاجرین را که سبب کندی خدمتهای های ادارهچالش

گان گان و عودت کنندهجاشدهرساب 
یک سازندشوند، بهیم  .زودترین فرصت ممکن با وی شر

رساب  بیشبی به مردم از مرکزی و والیات خواست تا از از بهر خدمت همچنان، وی از کارمندان اداره
 .پیش کار کنندامکانات کم، استفاده بهینه کرده و متعهدتر از 

 

 هللا کاکر معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روز دوشنبه 
 
عقرب سال روان  5وق

 با نجیب هللا عیل خیل سفب  جدیدالتقرر کشور در پاکستان دیدار کرد. 

دراین نشست که در مقر وزارت صورت گرفت، روی مشکالت و چالش های و فرصت های مهاجران افغان 
 در آن کشور بحث و تبادل نظر شد. 
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ییک تقرری آقای عیل خیل از وی خوا  به وضعیت معی   امور پناهندگان ضمن تبر
 

ست که در عرصه رسیدگ
ی مهاجران را در مناسبات سیایس دو   با وزارت تالش نموده و وضعیت بشر

 
مهاجران افغان در هماهنیک

د.   کشور در نظر گب 

 یم کند که بیش از یک میلیون و 
 

این در حایل است که حدود دو نیم میلیون مهاجر افغان در پاکستان زندگ
 هستند.  هزار آن دارای کارت 400

 
 پناهندگ

 


