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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ---------------- (وزین ورو ی) ی  در مواجهه با بحران پناهجو دگاهید ۳اروپا؛  ونیسیکم  یشنهادیطرح پ

 4 ------------- هاو دموکرات ها ستیالیپارلمان اروپا، عضو گروه سوس ندهینما ،دایل امیی  گفتگو با م

 یگفتگو باالش ه
 

 7 -------------------- عضو پارلمان اروپا از مجارستان و عضو گروه مردم اروپا ،دوگ

 9 --------------------------------- گذار سازمان کنشگر آغوش باز  هیو پا ر یگفتگو با اسکار کمپس، مد

انهیدر مد قیقا کیواژگون شدن  جهیپناهجو در نت ۱۳  11 ---------------- وله( چهیجان باختند) دو  یر

 12 - (وزی) مهاجر نکنندیم یی  جلوگ ی  رایاز اسکان مهاجران در مراکز پذ ا یبوسن یهاسازمان ملل: مقام

 14 ------------------- (وزی) مهاجر نردیپذرا یم ا یو بدون همراه از کمپ مور  رسنیمهاجر ز  ۵۰۰فرانسه 

 15 ----- .وزارت( تیکرد) وبسا  دار یلغمان د گان با وایلو عودت کننده نیرسپرست وزارت امور مهاجر 

 17 وزارت( تیاند) وبساماه گذشته در رسارس کشور مساعدت شده کی هزار خانواده یط 40از  شیب
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 در حایل مطرح شده که تصاویر 
ی

پیشنهاد معاهده جدید کمیسیون اروپا درباره مهاجرت و پناهندگ
شده از اردوگاه موریا هنوز از ذهن ها پاک نشده است   .منتشر

، رویکرد کمیسیون اروپا در مورد  ل های بیشیر انه تر شده است. بروکسل به دنبال کنیر مهاجرت سخت گیر
 است

ی
ده تر و حذف سهمیه پناهندگ  .اخراج های گسیر

ن اعضای اتحادیه اروپا است اما  ن شکاف ها بتر هدف سیاست جدید در زمینه مهاجرت پشت رس گذاشتر
ن جنجال ساز بوده است  .رویکرد جدید نیر

 یم کنند گفتگو یم کنیم؛ دیدگدر برنامه گفتگوی جهانن با 
ی

اه  سه مهمان که سه دیدگاه متفاوت را نمایندگ
کشورهانی که با موج ورود پناهجویان روبرو هستند، کشورهانی که حاضن به پذیرش آنها نیم شوند و آن 

دولتر که در خط مقدم بحران هستند  .دسته از سازمان های غیر

یام دایل، نماینده پارلمان   هاها و دموکراتاروپا، عضو گروه سوسیالیستگفتگو با میر

یام :یورونیوز  اعضای پارلمان اروپا پیمان جدید مهاجرت را برریس خواهند کرد و ییک از مسئوالن آن میر
یام دایل  دایل، نماینده سوسیالیست از مالت است. کشوری که بسیاری از پناهجویان وارد آن یم شوند. میر

 .فتید متشکرماز اینکه دعوت ما را پذیر 
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یام دایل   «.سپاسگذارم» :میر

 یورونیوز: برداشت شما از پیشنهاد کمیسیون اروپا به طور کیل چیست؟

یام دایل  باید با شما خییل صادق باشم. من محتاط هستم زیرا یم خواهم ببینم آنچه از کمیسیون یم» :میر
در سخنان ابتدانی خود گفتید که  شنویم در عمل چگونه تصویب یم شود و چگونه اجرا خواهد شد. شما 

پارلمان اروپا جزئیات این بسته را برریس خواهد کرد. درست هم یم گویید زیرا اغلب گفته یم شود که 
 «.مشکل در جزئیات پیش یم آید و این جزئیات هستند که تحول ایجاد خواهند کرد

یس کنیم. پیشنهاد ارائه شده از خوب بیایید پیشنهادهای مختلفن را که مطرح شده است برر  :یورونیوز
افزایش موارد بازگشت مهاجران اقتصادی دفاع یم کند. فکر یم کنید کشوری مثل مالت یم تواند ساز و  

ی شود اجرا کند؟  ۱۲کاری را که قرار است ظرف   هفته منجر به تصمیم گیر

یام دایل کشورهای خط مقدم ]بحران   اجازه بدهید درباره کشورم سخن بگویم البته این تجربه دیگر » :میر
اییط مشابه وضعیتر که ایتالیا، اسپانیا و یونان با آن روبرو هستن .پناهجویان[ هم هست د کشور من با رسر

ن به آن مرتبط  مواجه شده است. به روند بازگشت اشاره کردید اما فرایند نظارت که باید انجام شود نیر
نجام خواهد شد. برداشت من از وضعیت فعیل و است. واقعا هم مشخص نیست که این فرایند کجا ا

آنچه یم بینم این است که فرایند نظارت وظیفه کشورهای خط مقدم خواهد بود. امری که فشار و 
 اعضا باور دار 

ی
ی را برای این کشورها به دنبال دارد. از نظر من و کسانن که به همبستیک ند مسئولیت بیشیر

 و کمک به  این مساله باید حل شود. کل موضوع ه
ی

م چندان معنانی ندارد زیرا اگر دنبال همبستیک
  «.کشورهای خط مقدم هستیم نیم توانیم به فشارها و افزایش فشار اداری بر آنها ادامه دهیم

 از اصول اتحادیه اروپا است. مواجهه کشورهای عضو با چالش کنونن همراه با یکدیگر، باید  
ی

همبستیک

 .گایم طبییع در نظر گرفته شود

 صحبت کنیم زیرا کمیسیون اروپا یم خواهد آن را اجباری کند. برخن از   :یورونیوز
ی

خوب درباره همبستیک
کشورها پناهجویان را یم پذیرند و برخن دیگر هزینه بازگشت پناهجویانن را که درخواست آنها رد شده 

 یم تواند عمیل شود؟
ی

 است تقبل یم کنند. فکر یم کنید این نوع همبستیک

یا  از اصول اتحادیه اروپا است. مواجهه کشورهای عضو با چالش کنونن همراه با » :م دایلمیر
ی

همبستیک
یکدیگر، باید گایم طبییع در نظر گرفته شود. ما اکنون موضوع تغییر محل اسکان پناهجویان و بازگشت 

یم، تا امروز با آنها را به یکدیگر ربط داده ایم. این گایم در مسیر درست است زیرا بیایید صادق باش
کشورهانی روبرو بودیم که هیچ گونه مسئولیتر را نیم خواستند بپذیرند. بر این باورم که کمیسیون اروپا 
ن هزینه بازگشت  این پیشنهاد را پس از درک این موضوع مطرح کرد که احتماال برای این کشورها تامتر

انم این امر با کشورهای خط مقدم چگونه پناهجویان[ بسیار آسانیر خواهد بود. اما من یم خواهم بد]
ن مطرح است: اگر کشورها  پیش خواهد رفت و به چه شکیل مشکالت را کم خواهد کرد. موضوع دیگری نیر
هزینه بازگشت ها را تقبل کردند اما به دنبال جا به جانی آنها درون اتحادیه نباشند یا جا به جانی فعیل که 

  «ه خواهد شد؟شاهدش هستیم هم کاهش پیدا کند چ
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دازیم. اتحادیه ا :یورونیوز روپا تاکنون به کشورهانی که پناهجویان از آنها یم آیند یا از آنها عبور یم کنند بیر
کشور توافقنامه امضاء کرده است. اما این توافق ها همیشه جوابگو نبوده است. چگونه یم   ۲۰با دستکم 

ایط را بهبود داد؟  توان رسر

یام دایل ه باطعانه باور دارم که ما باید با آن کشورها همکاری کنیم. کمیسیون اروپا یم گوید من ق» :میر
 به موضوع کشورهانی که پناهجوها از آنها یم آیند است تا اطمینان حاصل کند مشکالت 

ی
دنبال رسیدگ

شود تا امیدوارم پیشنهادهانی قوی و واقیع مطرح  .آنها حل یم شود. من مدتها است این حرف را یم شنوم
  «.این موضوع و مساله شبکه های جنانی حل شود. درباره این شبکه ها تاکنون کار کیم انجام شده است

 .یورونیوز: یک مثال بزنید که چگونه با این کشورها یم توان بهیر روبرو شد

یام دایل اکت شویم و تنها به سیاست های مرتبط با » :میر  مهاجرت اکتفا فکر یم کنم با آنها باید وارد رسر
نکنیم. خییل درباره اقتصادی سازگارتر با محیط زیست سخن گفته یم شود. چرا این سیاست را به خارج 
کانی اقتصادی که 

یک نگاه نکنیم؟ رسر عضو به عنوان رسر ش ندهیم و به کشورهای غیر
از اتحادیه اروپا گسیر

نها و آهمراه با  .اقتصاد آنها را تقویت کنیمیم توانند به ما کمک کنند تا اطمینان حاصل کنیم که یم توانیم 
 به موضوع مهاجرت را آغاز کنیم

ی
کای ما یم توانیم رسیدگ   «.به عنوان رسر

ات ملمویس در آن یم  یورونیوز: در مقطع فعیل پیمان مطرح شده یک پیشنهاد است. شاهد چه تغییر
 خواهید باشید؟ 

یام دایل گ کننده جدید برای بازگشت ها سخن گفته شده است به عنوان مثال در پیمان از هماهن» :میر
د. اما هیچ هماهنگ کننده ای در اتحادیه اروپا برای جا به جانی ]پناهجویان[ در داخل اتحادیه وجود ندار 
 شویم که به جا به جانی به اندازه بازگشت اهمیت داده یم 

ن من مایلم این امر پیش بیتن شود تا مطمت 
اطمینان حاصل خواهیم کرد که نظارت بر مرزها مسئولیت را تنها بر دوش   شود. از طرف دیگر چگونه

ن شویم همه کشورها  کشورهای خط مقدم قرار نخواهد داد؟ پیشنهادهانی ارائه خواهد شد تا مطمت 
  «.مشارکت خواهند کرد و فقط کشورهای خط مقدم با این مشکل روبرو نخواهند بود

که به پوپولست ها یا کشورهانی مانند مجارستان و لهستان که به   آیا برداشت شما این است :یورونیوز
انه تر بودند امتیازهای زیادی داده شده است؟  دنبال سیاست های سختگیر

یام دایل امتیازهای زیادی داده شده است؟ تاکنون ما پیشنهادهای داشتیم که در آنها تالش شده » :میر
 شهروند ییک از کشورهای خط مقدم یم توانم به شما بگویم که است تا امتیاز زیادی داده نشود. به عنوان

 اینها جواب نیم دهد. به نظرم کمیسیون تالش یم کند تا اعضای مختلف اتحادیه را با یکدیگر همراه کند. 
  «.پناهجویان[ موافقم اما عمیل نشده است]من کامال با جا به جانی اجباری 
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، عضو پارلمان ارو 
ی

 پا از مجارستان و عضو گروه مردم اروپاگفتگو باالش هیدوگ

ن  :یورونیوز ، نماینده پارلمان اروپا از حزب حاکم فیدش در مجارستان که دولت مهاجرستیر
ی

باالش هیدوگ
 ارزیانی شما از بسته پیشنهادی  

ن  اولتر
ی

 یم کند مهمان من است. آقای هیدوگ
ی

ویکتور اوربان را نمایندگ
 کمیسیون اروپا چیست؟ 

 
ی

خوب برداشت اولیه این است که موارد جدیدی در آن مطرح شده است که به نظر یم » :باالش هیدوگ
رسد گایم در مسیر درست باشد. بر لزوم حفاظت جدی از مرزهای خارخی تاکید شده است. از بازگشت  
 ماندن در اتحادیه اروپا را ندارند سخن گفته شده است. از طرف دیگر 

ر
 کسانن که به هیچ وجه اجازه باق

همچنان از مهاجرت به عنوان امری مطلوب یاد شده است که باید مدیریت شود. حلقه گم شده در این 
ون از اتحادیه اروپا مدیریت شود نه اینکه به مردم ا جازه میان از نظر ما این است که درخواست ها باید بیر

گر وت منتقل کنند زیرا گایه دیداده شود وارد حوزه اتحادیه اروپا شوند و سپس آنها را به مکان های متفا
  «.تحت نظر مقامات نیستند

چگونه یم  .یورونیوز: اما شما نیم توانید روند مهاجرت به اروپا را متوقف کنید. این یک واقعیت است
 توانید مهاجرت از مرز دریانی را کامال متوقف کنید؟ 

 
ی

ز مرز خارخی یم توان محافظت کرد مجارستان در پنج سال گذشته نشان داده است که ا» :باالش هیدوگ
اما اگر اراده سیایس نباشد نیم توان از آن دفاع کرد. ما در مرز حصار ساختیم. گشت زنن در مرز را 

قانونن دیگری از این مرزها عبور  یم  نافزایش دادیم. پلیس و گارد مرزی در مرزها حضور دارند. مهاجران غیر
قابل قبول اسکنند. یم دانم که مرز دریانی خییل دش ت  وارتر است زیرا نویع مرز متفاوت است. اما این غیر

لیا که بگوییم مرز دریانی چون در دریا است قابل دفاع نیست. البته که امکان دفاع از آن وجود دارد. ایتا
  «.وقتر آقای سالویتن وزیر کشور بود این مساله را اثبات کرد

تان از پنج سال پیش با سهمیه جا به جانی اجباری مخالفت یورونیوز: ویکتور اوربان نخست وزیر مجارس
وزی است؟   یم کند. این سهمیه ها اکنون از بسته پیشنهادی حذف شده اند. آیا این برای شما یک پیر

 
ی

ن کیس بود که گفت این قابل » :باالش هیدوگ تا حدی هست. فکر کنم نخست وزیر ویکتور اوربان اولتر
 را حل نکرد و به توافق دسته جمیع کمیک نکرد. برعکس، اجبار به جا به جانی  قبول نیست. این امر مساله

ی   عمیق تر در اتحادیه پدید آورد و مشخص است که این، آن مسیر
ن
]پناهجویان در اتحادیه اروپا[ شکاق

نیست که باید یط شود. اگر این معاهده مهاجرت در نهایت این واقعیت را بپذیرد تحول مثبتر است و 
وزی محسوب یم شود بله   «.تا حدی برای ویکتور اوربان یک پیر

 خود را با ایتالیا و یونان نشان خواهد داد؟
ی

 یورونیوز: مجارستان چگونه همبستیک

 
ی

 با قاچاقچیان انسان و همکاری سازمان » :باالش هیدوگ
ی

! همبستیک ل مرزی؟ خیر
 بدون کنیر

ی
همبستیک

! جای سوال هم ندارد!  ؟ خیر دولتر حفاظت موثر از مرزهای خارخی اتحادیه اروپا راه نشان دادن های غیر
 با دیگر کشورهای عضو است. در پیشنهاد جدید از کمک مایل برای بازگشت ها سخن گفته اند. 

ی
همبستیک
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 وعودت کنندگان

قانونن را نیم پذیرند امکان   پیشنهاد را یم فهمم کشورهانی که جا به جانی مهاجران غیر
ن تا جانی که من متر
ک برای کمک مایل به بازگشت کسانن را که هیچ حفر برای حضور در اروپا ندارند، کمک به تالش م شیر

خواهند داشت. افرادی که پناهجو نیستند و باید بروند اما یط چند سال گذشته نرفته اند. در نتیجه فکر 
  «.کرد  کنم مذاکرات تکلیف را مشخص خواهد کرد اما اگر این راه کمک ما باشد فکر کنم ما کمک خواهیم

تواند از تمام جهان در اتحادیه اروپا استقبال کند. این خالف اراده مردم اروپا است. مهاجرت اروپا نیم

ی درباره آن باید در نهایت از اختیارات کشورهای عضو باشدای است که تصمیممساله  .گیر

 
ی

 باالش هیدوگ

 نماینده پارلمان اروپا 

 هجویان اردوگاه موریا یم کند؟ یورونیوز: مجارستان چه کمیک به پنا

 
ی

من فکر یم کنم کسانن که در اردوگاه موریا و جاهای دیگر هستند، افرادی که در قایق » :باالش هیدوگ
انه هستند، کسانن که همه ثروت خود را به قاچاقچیان انسان یم دهند تا به اروپا بیایند، هم ه های مدییر

ه اما آنها قربانن شده اند زیرا اتحادی .آنها همدردی یم کنیم اینها قربانن هستند. مشخص است که ما با 
  اروپا سیگنال های اشتبایه برایشان فرستاده است. بسیاری از آنها در شمال آفریقا و خاورمیانه فکر یم

دهند  کنند تنها کاری که باید انجام دهند این است که به خاک اتحادیه اروپا برسند و اگر این کار را انجام
ن درست یم شود و تا وقتر بخواهند یم توانند اینجا بمانند. این واقعیتر است که یط پنج سال  هم ه چیر

 این .اروپا نیم تواند از تمام جهان در اتحادیه اروپا استقبال کند .گذشته وجود داشته اما اشتباه است
ی درباره آن باید در نهایت از  خالف اراده مردم اروپا است. مهاجرت مساله ای است که تصمیم گیر

  «.اختیارات کشورهای عضو باشد

 یورونیوز: اما مجارستان مخالف پذیرش پناهجویان نیست؟ 

 
ی

 دارن» :باالش هیدوگ
ی

د البته که نه! ما موضع روشتن در این باره داشتیم. کسانن که حق دریافت پناهندگ
 اعطاء یم شود. بحث بر رس این 

ی
ن به آنها پناهندگ نیست! بحث بر رس مهاجرت در مجارستان نیر

ده انجام یم شود. این غیر قابل قبول است و باید متوقف 
قانونن اقتصادی است که به صورت گسیر غیر

 «.شود

یورونیوز: از مجارستان به دلیل رفتارش با پناهجویان و مهاجران در مرز و مناطق عبور آنها به شدت 
 ؟ انتقاد شده است. واکنش شما به این انتقادها چیست

 
ی

مانه بودن عملکرد ما در مقابل » :باالش هیدوگ انسانن یا نامحیر من به طور کیل هر اظهارنظری مبتن بر غیر
 به درخواستشان 

ی
آنها را رد یم کنم. از هر نظر که نگاه کنید این راه درستر بود که مردم را تا زمان رسیدگ

ن اکنون از لزوم تشی    ع  به اینگونه درخواست ها سخن گفته  جانی نگه داریم. در پیمان مهاجرت نیر
ی

رسیدگ
ی مشابه منطقه عبور مجارستان خواهد  ن . ترجیح ما چیر شده است. باید ببینیم آیا امکانپذیر است یا خیر



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

9 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بود. مراکزی که در خارج از اتحادیه اروپا خواهد بود تا مردم با اطمینان و وضوح بدانند آیا اجازه ورود به 
  «.اروپا را دارند یا خیر 

 گفتگو با اسکار کمپس، مدیر و پایه گذار سازمان کنشگر آغوش باز

ی موضوع مهاجرت از نزدیک به خونی با آژانس کنشگرای آغوش  :یورونیوز عده ای در اروپا به دلیل پیگیر
آشنا هستند زیرا آنها هزاران مهاجر را از دریا نجات داده  (The Proactive Open Arms agency) باز

ی کشتر ها شده اند. اسکار  اند. آنها   نی شمار منتظر اجازه بنادر اروپانی برای پهلوگیر
ن ساعانر   همچنتر

 .کمپس، مدیر و پایه گذار آژانس کنشگرای آغوش باز از اینکه همراه با هستید سپاسگزارم

  «!سالم. روز بخیر » :اسکار کمپس

 پیشن
ی

هاد کرده است. نظر شما چیست؟ آیا یم یورونیوز: کمیسیون اروپا پیمانن برای مهاجرت و پناهندگ
ی ایجاد کند؟  تواند تغییر

وع خونی به نظر نیم رسد زیرا به سیاست های بیگانه هراس موجود رسمیت یم » :اسکار کمپس
اصال رسر

یت بخشد. از زیر بار مسئولیت به ویژه در مراکز نگهداری لیتی شانه خایل یم کند. در این پیشنهاد از تقو 
 به میان نیامده روند اخراج س

ن
دوستانه اصال حرق خن گفته شده است اما از تقویت نجات های بشر

  «.است

 یلوا یوهانسون، کمیش امور داخیل اتحادیه اروپا به عملیات نجات اشاره کرده است. او گفته :یورونیوز
انه باشد. وی بر این باو  ی مانند کشتر شما در مدییر ر است که است امیدوار است که کشتر های کمیر

مد دیگر نیازی به آن نیست زیرا تدابیر جدید نقیسر بازدارنده خواهند داشت و مهاجران به اروپا نخواهند آ
 زیرا یم دانند اخراج خواهند شد. آیا این واقع بینانه است؟ 

 امیدوارم نیازی نباشد که ما با قایق هایمان در دریا حضور داشته باشیم. نه فقط به ما » :اسکار کمپس
دوستانه نیاز نباشد زیرا این امر به این معنا خوا دولتر و کشتر های بشر هد بلکه به دیگر سازمان های غیر
نظایم یا حتر گارد ساحیل ارو  پا بود که اتحادیه اروپا مسئولیت عملیات نجات را با ماموریت نظایم یا غیر

ما را به عنوان ناظر و شاهد آنچه  برعهده گرفته است. تا جانی که این اتفاق نیافتاده است باید حضور 
ن الملیل حقوق بشر و  روی یم دهد تحمل کنند. ما ناظر و شاهد این هستیم که چگونه معاهدات بتر

 الملیل دریانی نقض یم شوند، نه تنها از سوی مالت بلکه از طرف گارد ساحیل لیتی 
ن   «!مقررات بتر

د تا یورونیوز: کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده است که مسئو   عملیات نجات را برعهده بگیر
ی

لیت هماهنیک
ی برای پیاده سازی پناهجویان صورت گرفته است. نظرتان درباره این  اطمینان حاصل کند که تدارک بهیر

 پیشنهاد چیست؟ 

 گارد ساحیل ایتالیا و  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶خوب در سال » :اسکار کمپس
ی

همه عملیات نجات با هماهنیک
دوستانه و انتقال  فرونتکس انجام شد. هر دو نهاد روند پیاده کردن پناهجویان از کشتر سازمان های بشر
آنها به کشتر های رسیم را هماهنگ یم کردند. پیاده کردن پناهجویان هماهنگ شده بود و نظم وجود 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بعد از انتخابات در ایتالیا این روند تغییر کرد. اکنون هیچ کس عملیات  ۲۰۱۸داشت. اما از مارس سال 
ن تبدیل به کابوس شده  دوستانه و نه پیاده کردن ها! همه چیر نجات را هماهنگ نیم کند، نه اقدامات بشر

وری را تحمل کنند. ما استقبال یم   ضن  و غیر
کنیم است زیرا افرادی که نجات پیدا یم کنند باید رنجی طوالنن

 به وضع آنها منجر شود
ی

ن بندری برای پیاده کردن و رسیدگ   «.اگر این تدابیر بتواند به تشی    ع روند تعیتر

نظر شما درباره توافق ها با کشورهای ثالث چیست؟ آیا ثمربخش و قابل دوام است؟ با چه   :یورونیوز
 کشورهانی به عنوان مثال در آفریقا امکان مذاکره وجود دارد؟ 

ان من درباره ایده برون سپاری تردیدهای زیادی دارم. ما دیدگاه های دیگری داریم. به نظرم» :کمپساسکار  
این امر  .راه حل در نقطه اولیه است. ما باید کشورهانی داشته باشیم که شهروندان احساس امنیت کنند

ی یم کند. اگر ما مناقشه ها را   به وضوح از بسیاری از موج های مهاجرت جلوگیر
ی

متوقف کنیم بخش بزرگ
ن متوقف خواهیم کرد برون سپاری مرزها، پرداخت پول به کشورهای ثالث تا کار  .از موج مهاجرت را نیر

قانونن داشته باشد از ن ظر سخت را آنها انجام دهند، پرداخت پول به لیتی برای اینکه بازداشتگاه های غیر
دمن راه حل نیست. در این مراکز شکنجه و اخاذی و نق   «.ض همه حقوق پناهجویان صورت یم گیر

دولتر مثل شما چند سال پیش فرشته های محافظ محسوب یم شدند. تصویر  یورونیوز: سازمان های غیر
سازمان شما  .مثبتر وجود داشت اما اکنون این گرایش پدید آمده است که به شما برچسب جنایتکار بزنند

 پیدا کر 
ر
 افتاد؟ و بخیسر از کارکنان آن مشکل حقوق

ر
 دند. چه اتفاق

م اروپا به کسانن تبدیل شدیم که تحت تعقیب قرار یم  » :اسکار کمپس خوب ما از شهروندان بسیار محیر
ن الملیل تهدید یم شوند و به آنها  ند، اخاذی یم شوند، گروگان گرفته یم شوند و در آب های بتر گیر

ن به وضوح یک کارزار بدنام کر  اندازی یم شود. همه چیر  کاری نیم توان کرد تیر
ر
. دن است زیرا از نظر حقوق

ام یم گذاریم ن الملیل و مقررات دریانوردی احیر   «.ما به معاهدات بتر

ی یم پرسم که پیمان ارائه شده در بروکسل پیشنهادی است که پیش از تصویب  یورونیوز: برای نتیجه گیر
ی در آن باید تغییر کند؟ از سوی پارلمان و کشورهای عضو باید بر رس آن بحث شود. چه چ ن  یر

من سخنان خود رئیس کمیسیون اروپا را به او یادآوری یم کنم. نجات از دریا گزینیسر » :اسکار کمپس
دوستانه اشاره ای نشده است. مرگ  ن پیشنهاد او تقریبا به نجات های بشر هزار نفر  ۳۰نیست. اما در متر

 ۲۰۱۴وضوح به عملیات نجات مانند عملیات سال یط پنج سال گذشته باید در نظر گرفته شود. ما به 
  «.نیاز داریم
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 وعودت کنندگان

 

انه  ه مدییر ن الملیل مهاجرت بر اثر غرق شدن یک قایق پناهجویان در بحیر بر اساس معلومات سازمان بتر
 نفر از رسنشینان این ۲۲تن غرق شده اند. این پناهجویان از کشورهای افریقانی و آسیانی بوده اند.  ۱۳

 .قایق نجات داده شده اند

بر اساس معلومات سازمان ملل متحد در نزدییک سواحل لیبیا باز هم یک قایق پناهجویان غرق شده 
ن الملیل مهاجرت روز جمعه در طرابلس گفته است که بعد از واژگونن یک قایق دست   است. سازمان بتر

ون کشیده شده است.  ۱۳کم  ن از ای ۲۲نفر غرق شده اند. سه جسد تا کنون از آب بیر ن رویداد نفر نیر
ن  ی به خشکه منتقل شده اند. اکنون سازمان بتر جان سالم به در برده اند و توسط یک قایق ماهیگیر

 .الملیل مهاجرت برای پناهجویان نجات یافته از این رویداد کمک های درمانن ارائه یم کند

انه را با استفاده از قایق های کهنه و فرسود ه به هدف رسیدن به همواره پناهجویان مسیر خطرناک مدییر
انه دچار سانحه یم شوند. این پناهجوی ه مدییر ند. بسیاری از این قایق ها در بحیر ان اروپا در پیش یم گیر
ن بر  ا از کشورهای افریقانی و آسیانی از خشونت و فقر فرار یم در نیمه نخست ماه روان میالدی نیر

اکیر
ن الملیل اساس گزارش سازمان ملل متحد یک قایق دیگر پناهجوی انه واژگون شد. سازمان بتر

ان در مدییر
  .نفر در این رویداد در نزدییک سواحل لیبیا غرق شده اند ۲۰مهاجرت در آن زمان گفته بود که بیش از 

ن الملیل مهاجرت در سال   نفر از مهاجرانن که از  ۱۷۸تا کنون در مجموع  ۲۰۲۰بنا بر معلومات سازمان بتر
انه عازم کشور  ن ناپدید  ۲۲۲های ایتالیا و مالتا بوده اند، جان باخته اند. همچنان طریق مدییر ده شنفر نیر

 .اند
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ن الملیل مهاجرت یم ن مهاجران رای پبهای دولت بوسنیا از همکاری ز مقاماگوید که برخن سازمان بتر ذیرفتر
کنند. این در حالیست که با فرا رسیدن فصل رسما، هزاران مهاجر های سازمان ملل خودداری یمدر رسپناه

 یمها یا جنگلها در جادهاز جمله خانواده
ی

  .کنندها زندگ

گ ن الملیل مهاجرت در بوسنیا در گفتگو با خیی  سازمان بتر
زارس پییر واندر اویرارت، هماهنگ کننده دفیر

های دولت بوسنیا به جای همکاری با سازمان ملل برای اسکان آسوشتیدپرس گفت که برخن مقام
ی یم  .کنندمهاجران، از ورود مهاجران به مراکز سازمان ملل جلوگیر

مانده در بوسنیا،  ۸۵۰۰از جمله »او گفت که  ها، اند در جادهتن آنان مجبور شده ۲۵۰۰مهاجر گیر
و ساختمان  کنند. ک و جنگلهای میر

ی
بخش عمده این مهاجران نی رسپناه در منطقه کرایینا در « ها زندگ

ک با کرواسیا دارد  ۱۰۰۰برند که حدود شمال غرب بوسنیا به رس یم  .کیلومیر مرز مشیر

ن االملیل مهاجرت در بوسنیا گفت:  آنچه که در این قضیه تاسف آور است » هماهنگ کننده سازمان بتر
 مایل در اختیار داریم تا بهاین است که ما 

ن
های این مهاجران نیازمندی از سوی اتحادیه اروپا هزینه کاق

 کنیم
ی

 «.رسیدگ

مهاجر را دارد اما  ۱۵۰۰او به عنوان نمونه از یک مرکز مهاجران در کرایینا یادآوری کرد که گنجایش 
 .ندامهاجر اجازه سکونت در این مرکز را داده ۵۰۰های محیل فقط به ممقا 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن فردا من یم» پییر واندر اویرارت گفت:  ها در این مرکز جابجا کنم اما مهاجر را از جاده ۱۰۰۰توانم از همتر
ن کاری را ندارم  «.اجازه چنتر

ن الملیل مهاجرت )آی او ام( در بوسنیا   واندر اویرارت مسئول سازمان بتر
 پییر

گزاری آسوشتید پرس نوشته است که موفق نشده نظر مقا های بوسنیا را درباره اظهارات نماینده مخیی
ن الملیل مهاجرت به دست آرد  .سازمان بتر

ق میانه، آسیا و  ۲۰۱۷در سال  یت کشورهای بالکان مرزهای خو را به روی مهاجران رسر زمانن که اکیر
 .افریقای شمایل مسدود کردند، بوسنیا به گذرگاه عمده مهاجران به سوی اروپا بدل شد

ران در میلیون یورو را به عنوان هزینه مایل فوری برای هفت مرکز پذیرانی از مهاج ۶۰تا کنون  اتحادیه اروپا 
 .بوسنیا تخصیص داده است. شش مرکز مهاجران در کرایینا موقعیت دارند

ی را برای اسکان موقت های بوسنیا تعهد کرده بودند که ساختماندر مقابل، مقام های دولتر بیشیر
های منطقه کرایینا به جای اقدام در این جهت، برعکس مناطق دیگر را دهند اما مقاممهاجران اختصاص 

وع به اخراج مهاجران از رسپناه ن مهاجران متهم و رسر  .ها کردندبه خودداری از پذیرفتر

گزاری آسشتید پرس یم  مقامخیی
ی

های کرایینا مهاجران را مجبور کردند از مناطق شهری گوید که به تازگ
وهای پولیس مناطق همجوار جلو این مهاجران را یمرفته و به جنگل دورتر  ند اما نیر ندها پناه بیی  .گیر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

به این ترتیب حضور فزاینده هزاران مهاجر بدون رسپناه و فاقد خدمات بهداشتر و حتر غذا احساس 
ست که مهاجران ناامتن را در میان ساکنان محیل دامن زده و به تشکیل گروههای دفاع خودی منجر شده ا

 .کنندرا به خشونت تهدید یم

با « چند هفته مهلت دارند تا به صورت عقالنن »های بوسنیا فقط پییر واندر اویرارت میگوید مقم
ها مجبور خواهند شد در تا یک ماه دیگر افراد از جمله خانواده»وضعیت موجود مقابله کنند در غیر آن 

 «.زیر برف بخوابند

 

پذیرد. بعد از آتش مهاجر زیرسن و بدون همراه از کمپ ویران شده موریا را یم ۵۰۰فرانسه اعالم کرد که 
 کرده

ی
 .داند تا تعدادی از مهاجران این کمپ را بپذیرنسوزی کمپ موریا چندین کشور اروپانی اظهار آمادگ

  ۲۳کلمان بون، وزیر دولت در امور اروپانی فرانسه روز چهارشنبه 
ً
 ۵۰۰سپتمیی اعالم کرد که فرانسه جمعا

مهاجر زیرسن و بدون همراه از کمپ ویران شده موریا را خواهد پذیرفت. کمپ موریا در جزیره لیسبوس  
سوزی کامال تخریب سپتمیی در اثر یک آتش  ۸مهاجر در آن سکونت داشتند شب  ۱۲۰۰۰که حدود 

  .شد

 تعهد کرده بود که :»  ار نر ال گفت گو با رادیوی خصویصو کلمان بون در گفت
ً
مهاجر  ۳۵۰فرانسه قبال

 «.یریممهاجر زیرسن دیگر را هم بپذ ۱۵۰پذیرد. ما تصمیم گرفتیم که زیرسن را یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های نیازمند از مهاجر از جمله مهاجران زیرسن و خانواده ۱۰۰۰او افزود که در مجموع فرانسه حدود 
 .یونان را خواهد پذیرفت

 کرده
ی

اند تا تعدادی از مهاجران این کمپ بعد از آتش سوزی کمپ موریا چندین کشور اروپانی اظهار آمادگ
 .مهاجر زیرسن را از یونان خواهند پذیرفت ۴۰۰اند که را بپذیرند. حدود ده کشور گفته

ن بلژ  مهاجر از  ۱۵۵۳ پذیرد و آلمان هممهاجر کمپ موریا را یم ۱۵۰تا  ۱۰۰یک اعالم کرده است که بتر
 به دست آوردهجمله خانواده

ی
 .اند، خواهد پذیرفتها و فرزندان شان را که در یونان پناهندگ

 

 

 نامزد وزیر و رسپرست وزارت امور مهاجرین و عودت کننده۵شنبه، 
ر
ان؛ نورالرحمن اخالق ن گان با میر

گان آن ندهگان و برگشت کنجاشدههللا یارمل وایل والیت لغمان دیدار و در رابطه به وضعیت نی رحمت
 .والیت صحبت کرد

 موثر به وضعیت نی ار ضمن تاکید بر رسیدهدیدرسپرست وزارت امور مهاجرین در این
ی

ها و جاشدهگ
کات کاری گان داخیل و برگشت کنندهجاشدهدر بحث مدیریت نی  ":گان بیان کردبرگشت کننده گان مشیر

 ".کاری شودصورت هماهنگ شده و بهیر روی آن بحث و هممیان وزارت و والیت وجود دارد که باید به
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

هاین در حایل است که حدو 
ُ
 به رس جاشدهصد خانواده در والیت لغمان به حالت نی د سه هزار و ن

ی
گ

 .هزار خانواده در سال جاری آواره شده استبرند و از میان آن حدود یکیم

 وایل لغمان از کارکرد خوب ریاست امور مهاجرین آن والیت یادآوری کرده تعهداش را در زمینه رسیده
ی

گ
 به نی 

ن به برگشت  شت کنندهها و برگجاشدهبهیر گان اعالن نموده افزود:"الزم است در روند توزی    ع زمتر
ن کننده های مهاجرین های که برای اعمارشهرکگان که اکنون متوقف است تسهیالت ایجاد شود، زیرا زمتر

 ".است در معرض غصب قرار گرفته استدر والیت لغمان در نظر گرفته شده

ن  " اطمیدر همتر
ر
 وزارت روی ایحال آقای "اخالق

ر
کند ن موضوع کار یمنان داد که در بحش حمایت حقوق

ن را به کسانن که اسناد شان یط مراحل یم  .شی    ع نمایدشوند تسهیل و تتا روند توزی    ع زمتر

همچنان رسپرست وزارت امور مهاجرین تاکید کرد که ساخت تعمیر ریاست امور مهاجرین والیت لغمان را 
 .گنجاندد مایل یمدر برنامه کاری سال جدی
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والیت کشور تحت  25خانواده در  594هزار و  43کم سنبله( دست 30_ 1در جریان یک ماه گذشته )
ن الملیل وزارت قرار  ت همکاهای وزارت امور مهاجرین و برخن از موسساپوشش مساعدت  ر میل و بتر

 .اندگرفته

ی عایل ملل متحد در امور پناهندگان، وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با حمایت های مایل کمیشین
ن الملیل مهاجرت، اداره مبارزه با حوادث و برخن از اداره های نقدی، غذانی  های دیگر مساعدتسازمان بتر

 .اندبیجاشدگان و آسیب دیدگان حواث طبییع رسانیدهو غیر غذانی را به 

ن پناه ، فراهم سازی زمینه کارآموزی، توزی    ع تختهگاه، راه اندازی برنامهساختر های های آموزیسر و ورزیسر
ل و ده ها موارد دیگر از جمله کمک ن هانی اند که تولید کننده برق آفتانی )سولر(، مواد خورایک، اسباب مین

، میدان وردک، پغمان، قندهار، فاریاب، بلخ، پروان، ه به مردم در والیتیط یک ماه گذشت های )پنجشیر
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کاپیسا، بغالن، بادغیس، جوزجان، کندز، لوگر، غور، هلمند، فراه، هرات، تخار، پکتیکتا، پروان و بقیه 
 .اندها، رسانیده شدهوالیت


