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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------ (وله چهیدو ) اروپا گر ید یها کشور   از  شمار  و  آلمان در  کرونا   به ابتل  د یجد موارد  شیافزا

 6 ---------- (وله چهیدو ) شوند یم داده انتقال آلمان به شان یها خانواده با  مهاجر  کودک  ۵۰ هم باز 

 7 ---------------------- (وله چهیدو ) گردم  یم بر  کشورم  به د یایب صلح اگر  هند؛ در  افغان مهاجر  کیس

ز خون ی  مس  8 ----------------------------------------------- افغانستان پارلمان به ها کیس و  هندوها  ی 

 
ز
ر  دست با  که  مهاجران

ُ
 9 ----------------------------------------- (وطندار سلم) اندبازگشته کشور   به پ

انهیمد در  قیقا کی شدن واژگون جهینت در  پناهجو  ۱۳  11 ---------------- (وزین مهاجر )باختند جان یر

ز چخلق میل روز  از  لیتجل برنامه در  گانکنندهعودت و  نیمهاجر  امور  وزارت ر یوز  نامزد  و  رسپرست  از  ی 

 12 ----------------------------------------------- .افتی حضور (zoom)(وزارت تیوبسا) برنامه قیطر 

   دهیرس طرح
 

 یخ اطفال تیوضع به گ
ز
 13 -------- (وزارت تیوبسا) شد نیتدو  تهران، میمق افغان ابان

 مهاجر ) کاله  در  مهاجران به غذا  عی    توز  تیممنوع درباره نظر  د یتجد یبرا هیی  خ یهاسازمان درخواست

 14 ------------------------------------------------------------------------------------------------- ( وزین
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ویلر رئیس انستیتوت روبرت کوخ وضعیت  کرونا در آلمان،باوجود شمارفزاینده موارد ابتال به ویروس  
ول او گفت به نظر یم .درآلمان را در حاضر آرام توصیف کرد ر تحت کنیر رسد که درحال حاضر همه چی 

 تغیی  کند باشد، اما وضعیت
  .ممکن هرزمانر

 

 از پاندیم متأثر شده است
ً
 یک شفاخانه در فرانسه؛ این کشور شدیدا

 آلمان

مورد  ۱۴۱۱آلمان شمار موارد جدید ابتال به ویروس کرونا تا  براساس گزارش انستیتوت روبرت کوخ، در 
 بیماری ناشی از  است. پنج نفر براثر  مورد بوده ۱۳۴۵است. این افزایش در هفته گذشته تا  افزایش یافته

ده رسی ۹۴۵۷می  در این کشور تا به حال به   این ویروس جان باخته اند. به این ترتیب شمار موارد مرگ و
 .است

 روسیه

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7/a-55070778?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

است. ادارات گزارش  فتهافزایش یا  مورد ۷۸۶۷مار موارد جدید ابتال به این ویروس تا ش  روسیه در 
 .تا این حد زیاد نبوده است جون به این سو، ۲۰ین ارتباط از افزایش در ا  اند کهداده

 در  ۲۰۲۳۴مورد جدید، به  ۹۹افزایش  شمار مرگ و می  بر اثر ویروس کرونا با 
ً
مورد رسیده است. جمعا

 .میلیون مورد کرونا ثبت شده است ۱ُ۱۵۱ روسیه تا به حال

 چچن

صحت این کشور   یک کاهش یافته است. وزارتمار موارد جدید ابتال به ویروس باردیگر اند ش  چچن در 
مبتال شده اند. در روز قبل این رقم به  نفر دیگر امروز یک شنبه به ویروس ۱۹۸۵گزارش داده است که 

د مورد رسید؛ اما در چچن در آخر  ۲۹۴۶  .هفته آزمایش صورت نیم گی 

ر  ۹ مورد رسیده است؛ ۲۹۴هزار و  ۶۳شمار مجمویع ابتالیان در این کشور به  ساعت   ۲۴نفر حی 
نفر افزایش یافته  ۵۹۱کرونا جان باخته اند. شمار مجمویع قربانیان به   گذشته براثر ابتال به ویروس

 .است

 ایاالت متحده امریکا

ر  براساس ز، در ایاالت متحده امریکا، حی 
مورد جدید   ۸۵۱هزار و ۴۵ساعت گذشته  ۲۴شمارش روییر

میلیون نفر رسیده است.  ۷،۱۱ ین تریتب شمار جمیع ابتالیان بهابتال به ویروس ثبت شده است. به ا
 .نفر رسیده است ۵۳۸هزار و  ۲۰۴مورد جدید، به  ۷۴۲شمار مرگ و می  در این کشور دست کم با 

 فرانسه

ان « دتدابی  شدی»اتخاذ  با توجه به افزایش موارد جدید ابتال به ویروس کرونا در فرانسه، خواستار  داکیر
یه  شنبه در هفت داکیر در یک نامه که به روز یک  شده اند.   شده شده نشی « ژورنال دو میانش»نشی

،است، نوشته های شفاخانه ها را با اتاق فرانسه با موج دویم مواجه خواهد شد که اند که بدون این تدابی 
ان زیادی زیر فشار قرار خواهند داد. آن عاجل شان ر حاال به رسعت و  د ما بای»ند: ها تأکید کرده ابه می 

 «.قاطعانه عمل کنیم

 از پاندیم متأثر 
ً
هزار نفر جان باخته اند. باالترین  ۳۱شده است و تا به حال بیش  فرانسه شدید

مورد ثبت  ۹۶ هزار و  ۱۶شنبه با کشور به روز پنججدید روزانه ابتال به ویروس کرونا در این موارد  شمار
 .شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

سوزی در اردوگاه پناهجویان "موریا" در  براساس گزارش روزنامه آلمانر "بیلد ام زونتاگ" پس از آتش
خوردسال و بدون همراه روز چهارشنبه به آلمان انتقال یم  مهاجر  ۵۰جریزه لیسبوس یونان"، حدود 

 .یابند

 

 انتقالمهاجران خورد سال از یونان )عکس آرشیف(

، نفر یم شوند  ۹۴خانواده هایشان، که در مجموع  کودک نیازمند به درمان، از جمله  ۱۸با آنها در هواپیما 
 دهن گزارش داروزنامه آلمانر "بیلد ام زونتاگ" به قول از وزارت داخله آلما .به آلمان پرواز خواهند کرد

یل برنامه ریزی شده بود. به دل "است که انتقال کودکان نیازمند به درمان قبل از آتشوزی اردوگاه "موریا
ر گروه از  ر از جزیره لیسبوس یونان انتقال یاب  جای خایل در هواپیما، قرار است اولی   .ندکودکان زیر سن نی 

ر اصیل ۴۰۰ در مجموع کشور اروپانی    یونان انتقال یافته اند. چندینکودک زیر سن از لیسبوس به رسزمی 
 برای پذیرش این کودکان کرده اند. قرار است

ی
کودک انتقال   ۱۵۰به آلمان در مجموع  دیگر اعالم آمادیک

 .این پناهجویان هنوز اطالعات دقیق در دست نیست داده شوند. در مورد تقسیمات و جابجای

جابجا شده بودند، کامال  هزار نفر در آن ۱۲اوایل ماه سپتمیر امسال آتش سوزی اردوگاه "موریا" را که  در 
موقتر جدیدی که در لیسبوس ایجاد شده است، انتقال  تخریب کرد. شماری از این پناهجویان در اردوگاه

ایط بسیار بد روی جاده  یافته اند اما هنوز هم  .ها بش یم برندشماری از پناهجویان تحت رسی

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF/a-55070312
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ا این کشور را ترک  سوربیت سینگ، ییک از اعضای اقلیت هندوها و سیک های و به افغانستان که اخی 
که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد و در افغانستان صلح بیاید تا   هند مهاجرت کرده است، امیدوار است

 .به کشورش برگردد بتواند دوباره

 

عبادتگاه سیک ها در   سوربیت سینگ خاطرات دردنایک دارد. در حمله داعش در ماه مارچ امسال که بر 
افغانستان کشته شدند. این حمله زمانر رخ  اعضای اقلیت هندوها و سیک هاینفر از  ۲۶کابل رخ داد، 

ر پدر و مادر و  تن از شهروندان سیک ۲۰۰داد که  رسگرم عبادت در این عبادتگاه بودند. سوربیت سینگ نی 
ا هم رحم نکردند و ب کوچکش را در این حمله از دست داد. او یم گوید که آنها حتر به طفل سه ساله  برادر 

 .مریم به چشمش زده بودند

ساله پدر دو فرزند است. او یم گوید که هیچ گایه فکر نیم کرد که روزی مجبور به  ۲۹سوربیت سینگ 
 .کشورش شود  ترک

به دلیل شیوع   سینگ که از ده روز به این سو با خانواده اش به دهیل هندوستان رفته اکنون سوربیت
ر به رس یم برد. سینگ و خانواده اش حتر در زمان ر در افغانستا کرونا در قرنطی  ن جنگ ها و ناامتر ها نی 

  سیک افغانستان زیر تهدید فزاینده قرار به این سو اهل هنود و  ۲۰۱۸ بوده اند. اما به گفته او از سال
 .این تهدیدات روز به روز بیشیر یم شد گرفتند و 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%B3%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%85/a-55050220
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر جالل آباد که مسئولیت آن حمله انتحاری بر مجتمع سیک ها در شه در یک میالدی هم ۲۰۱۸در سال 
ر گروه  .تن از اعضای این گروه کشته شدند ۱۰تروریستر داعش به دوش گرفت، بیشیر از  را نی 

  01:40 یو را ببینید وید

ز هندوها و سیک  ها به پارلمان افغانستانمسی  خونی 

اند. اما امسال  خانواده ۳۰۰ها در افغانستان یک اقلیت کوچک را تشکیل یم دهند که تنها حدود  سیک
 ۹۰کردند. بنا بر آمار تایید نشده تاکنون   چندین گروه از آنها افغانستان را به مقصد هندوستان ترک

 .این کشور را ترک کرده اند از شهروندان سیک افغانستان درصد 

ا مهاجرت سیک های افغانستان نگرانر  ها و واکنش هانی را در داخل و خارج افغانستان برانگیخت.  اخی 
 هنود و سیک ها را یک قشی مظلوم خواندند که سالیان متمادی در کنار دیگر  شماری از مردم، اهل

 کرده اند و مهاجرت آنها را متاثر کننده خواندند
ی

 .شهروندان این کشور زندیک

رضایت یم   ز مردم و حکومت افغانستان ابراز ا سینگ که در افغانستان دوکان عطاری داشت سوربیت
ه در  مردم با ما مشکیل نداشتند و برادران در ادارات دولتر با ما رفتار خوب یم شد و »کند. سینگ یم گوید: 

 یم کردیم
ی

 «.کنار هم زندیک

ر امنیت  ا عبادتگاه سیک ها در کابل، دولتافزود که پس از حمله به درمسال ی او   ر هافغانستان برای تامی 
 ما  ما »درمسال ده نفر را مقرر کرده بود، اما 

ً
را هدف  ترس داشتیم که دشمن بیاید و اول آنها را بزند و بعدا

ما را هدف قرار بدهند،  از خانواده ما دیگر کیس نبود. فکر یم کردم که اگر »ینگ ادامه داد: س  «دهد.  قرار 
 «.رسنوشت اطفال ما چی خواهد شد

برگردد. او یم   گوید کوشش یم کند در هند بماند، تا اگر صلح شود دوباره به کشورش  سینگ یم سوربیت
نیم توانیم. از خدا یم خواهیم که صلح  وطن ما افغانستان است و هیچ وقت این را از یاد برده»گوید: 

ر برود و    آرایم شود تا به افغانستان برویم که کشور ماست و در آنج بیاید و جنگ و جدال از بی 
ی

ا زندیک
 «.کنیم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ر جوامع بشی وجود داشته و تنها به افغانستان دور به این هایهرچند که پدیدۀ مهاجرت از زمانه سو در بی 
قابها و نر شود، اما افزایش ناامتر خالصه نیم ل این پدیده شده ثبانر در کشور، سبب افزایش غی  ل کنیر

 است. 

ونر مهاجر یمهای گونهروزانه صدها شهروند افغانستانر به دلیل ر گون به کشورهای بی  گونه شوند و همی 
اند که گان، کسانر کنندهگردند. در این میان، بسیاری از بازگشتصدها شهروند دوباره به کشور بر یم

ونر گذاشتهکدر  کار، خشت آبادی را ها با جدیت و پشتسال  اند. شورهای بی 

ست که روزانه صدها شهروند از مسی  این والیت به ایران های مرزی افغانستان ا نیمروز، از والیت
شوند، به کارهای بازسازی و کنند. بسیاری از شهروندان افغانستانر که از ایران وارد نیمروز یموآمد یمرفت

   اند. ساختمانر مشغول 

کتعبدالشکور ن تر کارگرانر را که او گوید، بیشهای ساختمانر در نیمروز یمظری، مسئول ییک از رسی
ون از کشور فراگرفتهشکل حرفههای ساختمانر را بهاستخدام کرده است، مهارت  اند. نی در بی 

 از ایران به کشور آمدهزهاند که به تاتر کارگران ساختمانر کسانر به گفتۀ او، بیش
ی

های یک از مزیتی» اند. یک
ون از کشور کارهای تازه را آموزش یم مهاجرت توانند برای آیندۀ  یم و  بیننداین است که جوانان در بی 

 «کشور مفید واقع شوند. 
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، رسگرم کارهای اند شماری از شهروندان افغانستانر که از ایران و پاکستان به کشور برگشت داده شده
 اند. ساختمانر 

است.  شود از ایران به کشور برگشتهماه یمست که حدود ششدۀ والیت نیمروز، جوانر قدرت فاتح، باشن
ون گوید که بسیاری از مهارتاو یم  که از بی 

های ساختمانر را در آن کشور فرا گرفته است. مهاجرانر
، مهارتدوباره به کشور برگشت کرده  و دوزی، بافندههای خیایط، گلاند، در کنار کار ساختمانر

ی
یک

 اند. گری را فرا گرفتهآرایش

گوید، خیایط و سال پیش از ایران به کشور برگشته است. او یمآرزو صدف، باشندۀ نیمروز است. او یک
 تواند در افغانستان کار کند، خرسند است. که یمگری را در ایران فراگرفته است و از اینآرایش

شهریان خود نی و کارآموخته در خدمت همگر حرفهک آرایشعنوان یکه امروز بهحالم از اینخییل خوش»
شان مفید واقع شوم. من از زمانر که از مهاجرت برگشتم، اقدام به توانم برایقرار دارم و از این طریق یم

 «کنم. بازگشانی یک مرکز زیبانی کردم و امروز شاگردان زیادی را تربیت یم

ون از کشور آموختههای فتر و حرفهکه مهارتنمهاجران برگشته به کشور، افزون بر ای اند، نی را در بی 
ر مدرک های مهم و کلیدی حکومت و های معتیر تعلییم و تحصییل در رتبهشماری از آنان با داشیر

 نی دارند. نهادهای شخیص حضور ُپررنگ و ارزنده

ی  اش را سال دورۀ کارشناش ۴اسدهللا اسد، دیگر باشندۀ والیت نیمروز،  رده کدر کشور تاجیکستان سیی
 ر جامعه سودمند واقع شود. دتواند از طریق تحصیالتش رد که یمگوید، باور دااست. او یم

من به کشور تاجیکستان مهاجر شدم و از مزایای سفر خود استفاده کردم و تحصیالت خود را به اتمام »
 «دست بیاورم. ا بهر که از مهاجرت برگشتم، توانستم شغل خونر   رساندم و زمانر 

های ها، دارای نقطههای ضعف و ناهنجاریها در کنار نقطهآگاهان اجتمایع به این باور اند که مهاجرت
گذار باشد. هستند که یم مثبت هم  تواند به رشد فرهنگ یک جامعه تاثی 

ید، برای مهاجرانر  گو وطندار یمگان نیمروز به سالمکنندهو عودت خیل، رئیس مهاجرانمحمد سلیم قاضر 
گان به همکاری نهادهای کنندهآیند، زمینۀ کار فراهم خواهد شد. به گفتۀ او، بازگشتکه به کشور یم

 شوند. همکار این اداره به کار گماشته یم

ست که آمار زیاد مهاجران را در میان کشورهای مختلف جهان دارد. افغانستان، از جمله کشورهانی 
گان، در این اواخر شمار زیادی از شهروندان کنندهزارت مهاجران و عودتهای و براساس گزارش

 اند. ویژه ایران و پاکستان به کشور برگشتهگون بهافغانستانر از کشورهای گونه
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ه بر اساس معلومات ر الملیل مهاجرت بر اثر غرق شدن یک قایق پناهجویان در بحی  انه  سازمان بی  مدییر
 نفر از رسنشینان این ۲۲بوده اند.  تن غرق شده اند. این پناهجویان از کشورهای افریقانی و آسیانی  ۱۳

 .قایق نجات داده شده اند

پناهجویان غرق شده  دییک سواحل لیبیا باز هم یک قایقبر اساس معلومات سازمان ملل متحد در نز 
ر الملیل مهاجرت روز جمعه در طرابلس گفته است که بعد از واژگونر یک قایق دست   است. سازمان بی 

ون کشیده شده است.  نفر غرق شده اند. سه جسد تا کنون ۱۳کم  ر از این رویداد  ۲۲از آب بی  نفر نی 
ر  جان سالم به در برده ی به خشکه منتقل شده اند. اکنون سازمان بی   اند و توسط یک قایق ماهیگی 

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

انه را با استفاده از قایق های کهنه و  فرسوده به هدف رسیدن به  همواره پناهجویان مسی  خطرناک مدییر
ند. بسیاری از این قایق ها در اروپا در پی انه دچار سانحه یم شوند. این پناهجوی ش یم گی  ه مدییر ان بحی 

ا از کشورهای ر بر  افریقانی و آسیانی از خشونت و فقر فرار یم در نیمه نخست ماه روان میالدی اکیر نی 
انه ر الملیل واژگون شد. ساز  اساس گزارش سازمان ملل متحد یک قایق دیگر پناهجویان در مدییر مان بی 

  .در این رویداد در نزدییک سواحل لیبیا غرق شده اند نفر  ۲۰مهاجرت در آن زمان گفته بود که بیش از 
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ر الملیل مهاجرت در سال   نفر از مهاجرانر که از  ۱۷۸ تا کنون در مجموع ۲۰۲۰بنا بر معلومات سازمان بی 
انه عازم کشورهای ایتالیا و مالتا  ر ناپدید  ۲۲۲جان باخته اند. همچنان  بوده اند، طریق مدییر ده شنفر نی 

 .اند

ان نورالرحمن۶شنبه، یک ز  رسپرست و نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کننده می 
ر
گان اخلق

ز میل خلق ای که به منظور تجلیل از روز طریق گفتگوی تصویری)ویدیو کنفرانس( در برنامه روز از  چی 
 .تدویر یافته بود، حضور یافت

ر در کابل روز میل آن کشور سفارت جمهوری خلق ری)ویدیو کنفرانس( با را از طریق گفتگوی تصوی چی 
ان سیاش و  حضور معاون نخست رئیس جمهوری، اعضای کابینه، رئیس جمهور اسبق کشور، رهیر

ر الملیل تجلیل کرد جهادی، سفرای کشورهای  .دوست و مسووالن نهادهای بی 

کرزی رئیس جمهور سابق کشور و برچر مسئوالن   امرهللا صالح معاون نخست ریاست جمهوری، حامد 
ر  انر نموده و این الملیل در ایندیگر حکومتر و بی  یک گفتندبرنامه سخیر ر تیر  .روز را برای مردم چی 

ر در حایل شود که هنوز سفارت آن کشور به صورت آنالین برگزار یم  از سویبرنامه تجلیل از روز میل چی 
ش این ویروس در کشور و منطقه وجود دارد  هم خطر امواج بعدی  .کرونا و گسیر
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 به وضعیت اطفال خیابانر افغان مقیم تهران را وزار 
ی

ت امور مهاجرین وعودت کنندگان، طرح رسید یک
 تدوین نمود. 

 این وزارت، با حضورنماینده گان وزارتهای، امور 
ر
ر منظوردرریاست حمایت حقوق درجلسه ای که به همی 

میل احصائیه و معلومات و داخله، خارجه، کارو اموراجتمایع، عدلیه، ریاست عمویم امنیت میل، اداره 
 وزارت امور مهاجرین گفت: این طرح بمنظور محافظت،  (UNICEFاداره )

ر
دایرشد، رییس حمایت حقوق

ادغام و پایان دادن به وضعیت نامناسب اطفال خیابانر افغان مقیم تهران ترتیب گردیده است و نیاز 
 است که ادارات زیربط در زمینه همکاری نمایند. 

ن وزارت ها و ادارات یادشده تاکید کردند که درحراست از حقوق شهروندان و اطفال افغان نماینده گا
 مقیم تهران از هیچ نوع تالش دری    غ نخواهند کرد. 

 بیشیر اداره های زیربط تاکید کرد و 
ی

 وزارت امور مهاجرین بر هماهنیک
ر
در خاتمه ریس حمایت حقوق

ک دانست.   تطبیق این طرح را مسوولیت مشیر
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مذکور، درنی نشی گزارهای مرتبط به اطفال کارگروخیابانر افغان درتهران،ازطریق رسانه ها وهدایت  طرح
مقام ریاست جمهوری،مبتر برتشکیل کمیته تدوین طرح واضح درزمینه ، ازطرف وزارت امور مهاجرین 

 (ماده تدوین شد10وعودت کنندگان، به همکاری برچر ازنهاد های دیگر،در)

ران،نقش ه،هدف،فعالیتها، مسوولیتهای ادارات،اقدامات مورد نیاز درجمهوری اسالیم ایدرطرح یادشد 
ر منافع علیای اطفال، نتایج متوقع،چالشها، پیشنهادات وتطبیق  یونسیف ونهاد های همکار،تأمی 

 طرح)تحت ریاست وزارت امور مهاجرین وبه همکاری ادارات همکار(،واضح شده است. 

مهاجران  به غیر دولتی فرانسه از تصمیم پولیس کاله مبنی بر ممنوعیت توزیع غذا سیزده سازمان خیریه و

  .شدند د کرده و از شورای دولت )دادگاه عالی فرانسه( خواهان تجدیدنظرانتقا

ا به ممنوعیت توزیع غذ روز سه شنبه این هفته دادگاه اداری شهر لیل درخواست به تعلیق درآوردن

 .ردسوی دولت را رد ک های تائید ناشده ازمهاجران در کاله از سوی سازمان

رسانند روز چهارشنبه از شورای دولت مهاجران در کاله کمک می سازمان خیریه و غیردولتی که به ۱۳

 .خواستار تجدیدنظر در این باره شدند

« به جای تعقیب مکرر، وحشیانه و ناموثر مهاجران از سوی دولت» ای ها در خبرنامهاین سازمان

 .شدند« اولویت قاطع اصل برادری»خواهان 
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های خیریه به این دلیل سازمان فرانسوا گنوک، معاون انجمن مسافرخانه مهاجران به مهاجر نیوز گفت که

 «.وجود دارد به آن نیاز»کنند که به مهاجران غذا توزیع می

 توزیع غذا در مناطق دور از مهاجران

له وی اکتیو، غذا و آب در  سه شنبه دادگاه با این استدالل که یک سازمان موظف شده از سوی دولت، روز

توانند در مناطق نزدیک به مرکز دیگر گفت که می هایدهد به سازماندسترس مهاجران کاله قرار می

 .شهر کاله فعالیت کنند

موضوع را که مهاجران مرکز  قاضی دادگاه این اند کههای درخواست کننده تجدید نظر انتقاد کردهسازمان

کیلومتر را پیاده طی کنند نادیده گرفته و توزیع غذا را  شهر کاله مجبور هستند برای گرفتن غذا حدود سه

 .است کافی ارزیابی کرده

سوی کمیساریای سازمان ملل  ها، بر اساس معیارهای شناخته شده بشردوستانه که ازبه گفته این سازمان

متر از محل زندگی افراد نیازمند  ۵۰۰فاصله کمتر از  آب آشامیدنی باید در»رای پناهندگان تدوین شده ب

 .رسدکیلومتر می ۵تا  ۴حالیکه در کاله این فاصله به  در« در دسترس باشد

پیاده روی روزانه برای  ازچندین ساعت در جریان دادگاه روز سه شنبه تعدادی از مهاجران گفتند که

 .رسی به نیازهای اولیه به شدت خسته هستنددست

 فشار مداوم پولیس

ممنوع نزدیک به مرکز شهر  های خیریه، هنگام توزیع غذا در نقاط غیربه گفته فرانسوا گنوک، سازمان

این فعال مدافع مهاجران، آنان باید همواره با پولیس  ستند. به گفتهکاله، با فشار مداوم پولیس روبرو ه

 .مناطق غیرممنوع به مهاجران غذا برسانند در مذاکره کنند تا بتوانند

به مهاجران ادامه خواهند داد  اند که تا اعالم تصمیم شورای دولت به توزیع غذاهای خیریه گفتهسازمان

 .غذا و خیمه در مرکز شهر کاله بیشتر خواهد شد نیازمند بهزیرا با سردی هوا تعداد مهاجران 

 .سپتمبر تظاهراتی را در شهر کاله برگزار کند ۲۶قرار است انجمن مسافرخانه مهاجران روز شنبه 

  .کنندمهاجر در شهر کاله زندگی می ۱۴۰۰تا  ۱۲۰۰حدود 

 


