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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ------------------------------------ وله( چهی) دو ونانی سبوسیل رهیدر جز  ا یدر کمپ مور  یآتش سوز 

 5 --------------------------------------- صبح( ۸شد) یی  از قاچاق سه کودک از کندز به پاکستان جلوگ

 6 ----------------------------- «مهاجر افغان را در هند گرفت نیابتال به کرونا جان چند»وله( چهی) دو 

 6 (وزی) مهاجر نافتندینجات  ا یبیهم مرز با ل الملیل ی   ب یهامهاجر توسط اوپن ارمز در آب ۸۰از شیب

  میتصام انی   م شیافزا
 

 8 --------------------------- وله( چهیآلمان) دو  اشتباه اداره مهاجرت و پناهندگ

(وزیکشورگرفتار کردند) مهاجر ن  نیاز سواحل ا یکیمهاجر را در  ۲۰۰از  شیانگلستان ب ی  ایدر  یها و ی  ن

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 ---------------------- (وزی) مهاجر نونانیدر سه اردوگاه مهاجران در  عمویم ی   کرونا: قرنط  روسیو 

 13 ------------------------------ (هیماه) العرب 9 یط رانیمهاجر افغان از ا ونیلیم میاز ن شیبازگشت ب
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  

اطراف آن چندین آتش سوزی رخ داد.  نیمه شب گذشته در کمپ موریا واقع در جزیره لیسبوس یونان و 
اکنون این سوال مطرح شده که آیا این رویداد عمدی ودر  .سپس مقامات تخلیه این کمپ را آغاز کردند

 بوده است؟ نتیجه آتش افروزی

 

بامداد آغاز شد. این  آتش سوزی در لیسبوس وچندین مکان دیگر نیمه شب گذشته در ساعات نزدیک به
کیلومتر در ساعت، به رسعت تشدید   ۶۰رسعت  آتش سوزی در نتیجه وزش باد شدیدی د رجزایر اژه، با 

ر آتش گرفته اند. بنا براین موریا ه بر اساس گزارش ها در کمپ یافت.   نت 
های مسکونر مچنان کانتیتر

 .این کمپ را آغاز کردند مقامات تخلیه

ور  طتمام ساکنان این اردوگاه، نوایح مذکوررا که تقریبا به  ، احتمال «ERT» به گزارش رسانه دولتر یونان
های  بود، ترک کرده اند. سازمان های امدادی و حامیان محیل پناهجویان در رسانه کامل آتش گرفته

پناهجویان و افراد دیگر را  ود غلیظ و آتش، راه فرار شمارزیادی از ایند زارش داده اند کهگ اجتمایع
 .مسدود کرده بود

 تش سوزی های همزمان درچندین مکان در موریاآ

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D9%BE-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/a-54862184
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر این آتش سوزی دست کم  برای با حمایت افراد  موتر اطفائیه و  ۹با   کارمند آتش نشانر   ۲۸مهارساختر
ضد و نقیضر وجود دارند. بعضر از  رضا کار تالش نمودند. در مورد علت آتش سوزی تا کنون اظهارات

محیل سخن گفته اند و بر اساس بعضر گزارش ها مهاجران  گانساکنان کمپ از آتش افروزی توسط باشند 
ر این آتش سوزی  خودشان عامل آتش سوزی بوده اند و سپس مانع کار ماموران اطفائیه برای مهارساختر

 .اند شده

  قرنطی   به دلیل شیوع کرونا 

ساکنان آن، با  کمپ پناهجویان از سال ها به اینسو به ویژه به دلیل رقم به شدت بیش از حد   این
هزار مهاجر  ۱۲در حال حاضر حدود  معضالت شدیدی مواجه یم باشد. بنا برمنابع وزارت مهاجرت یونان

 
 

ارد. از هفته  نفر را د ۲۸۰۰ور رسیم کمپ موریا فقط گنجایش ط یم کنند. به  و پناهجو در این کمپ زندگ
 یم کردند، چرا که یک پناهجوی  گذشته ساکنان این

 
ی زندگ  کمپ یم بایست با محدودیت های بیشتر

ی اده اند، از ابتال به کرونا رخ د سومالیانی به کرونا مبتال شده بود. از آن زمان به بعد همواره موارد بیشتر
ر قرار  ر دلیل این کمپ تحت قرنطت  صیح روز سه شنبه اعالم کردند که تا   گرفته بود. مقامات  به همت 

 .به کرونا در این کمپ تثبیت شده است مورد ابتال  ۳۵کنون 

 

ی کردهصبح، بدخشان: پولیس کندز یم۸  گوید که از قاچاق سه کودک خردسال به پاکستان جلوگت 
 است. 

ی، سخنگوی فرماندیههجرت ن دارند و سسال  ۱۰گوید که این کودکان حدود یمپولیس کندز،  هللا اکتر
 ز هستند. آب مرکز شهر کندگان ساحه چرخباشنده

شنبه، به گفته او، قرار بود این کودکان از سوی افراد ناشناس به پاکستان قاچاق شوند که عرص روز سه
 هژدهم سنبله، پولیس مانع آن شده است. 

ندز درس کان در ییک از مدارس دیتر دورافتاده از شهر  گوید که این کودکسخنگوی پولیس کندز یم
 خواندند. یم

ی افزود که هنوز مشخص نشده است چه کسانر این کودکان را از مدرسه اخراج کرده و هجرت هللا اکتر
 خواستند به پاکستان قاچاق کنند. یم

ی افزود که تحقیقات پولیس در این باره آغاز شده است و تالش یم کودکان   عامالن قاچاق اینشود تا اکتر
ده شوند.   شناسانی و به پنجه قانون ستر
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر کشور با بالترین رقم مبتالیان به کرونا است یفه شهاب معاون کمیته  .بعد از امریکا، هند دومت  رسر
تال شمار زیادی از مهاجران افغان در هند به کرونا مب انسجام مهاجرین افغان در دهیل یم گوید که تا کنون

ر به افغانستان ۲۰حدود  هیلشده اند و تنها در د  تن از مهاجران افغان جان باخته اند. صدها تن نت 
ر خانه ها  برگشته اند. به گفته او مهاجریتر که توان پرداخت کرایه خانه شان را نداشته ه باند با مالکت 

  .مشکل مواجه شده اند

 

 

ر الملیل هم مرز با لیبیا نجات دادند. اینمهاجر را در آب ۸۳آرمز  ماموران کشتر اوپن ر  های بت  نخستت 
  .ماوریت کشتر سازمان غت  دولتر اسپانیوی پس از شش ماه است

 مهاجر  ۸۳زارم تویتر نوشتند: اوپن گران این کشتر سازمان اسپانیوی در صفحه  امداد « زنده هستند!  ها آن»
ر در آب سپتمتر  ۸ را شامگاه سه شنبه  .نجات داد الملیل هم مرز با لیبیا های بت 

ر شامل هستند ها پنجکشتر کوچک سوار بودند. در میان آن  گروه مهاجران در یک  این  .زن و سه کودک نت 

¡Están vivas!  
 #Medpersonas abandonadas en alta mar, pero vivas  83 

https://twitter.com/hashtag/Med?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 #volvemosalmar #openarmsAhora a salvo en la cubierta del 
https://t.co/1V30QVryk5 

 September 9, 2020Open Arms (@openarms_fund)  — 

ییک از مهاجران  .آلرم فون ها گزارش داده شده بود ها برای نجات مهاجران چند ساعت پیش توسط هشدار 
ر کشتر به الرم فون ختر  آز 

 .داده بود آب گرفتر

ر ماموریت کشتر اوپن ارمز پس از شش این اند که در گفته ماه است. مسئولن سازمان اوپن ارمز نخستت 
نجات  ند از مهاجراناند تا بتوانمجهز بوده بازسازی کشتر و ایجاد تیم کارکنان صیح این مدت مرصوف

 پذیرانی کنند
 .یافته در دریا بهتر

ایدس ختر  توبرکلوز و ویروس های عفونتر مانند بیماری ید برای تشخیصکشتر همچنان از فناوری جد  این
ر کشتر نجات ات ت برای مهاجران است که با داد. اوپن ارمز نخستت  ر ماموریت در  ان ها، آمادهبیمارست جهت 

 .دریا یم باشد

انه هم مرز نجات است که در آب سپتمتر به اینسو اوپن ارمز یگانه کشتر  ۹ از با لیبیا فعالیت  های مدیتر
ر در  این داد. کشتر دیگری از  ل نت 

انه مرصوف مشاهده و آب سازمان اسپانیانی بنام آستر  های مرکزی مدیتر
 .نظارت است

بنادر این کشور  نییک در برای انجام امور اداری و مسائل تخ های نجات دیگر در ایتالیا حال حاضر کشتر  در 
 .توقف کرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/volvemosalmar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/openarms?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/1V30QVryk5
https://twitter.com/openarms_fund/status/1303579637616906242?ref_src=twsrc%5Etfw
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 توسطتصامیم منفر اداره  همواره شمار بیشتر 
 

 آلمان به تقاضاهای پناهندگ
 

محاکم  مهاجرت و پناهندگ
های درصد تصمیم ۵۰آلمانر بیش از  غان، محاکمگردند. در مورد شکایات پناهجویان افاین کشور لغو یم

 .منفر اداره مهاجرت را لغو کرده اند

 نج ماه نخست امسال پدهد که محاکم آلمان در آمار وزارت داخله آلمان نشان یم
ً
 ۲۵۷۰۰مجموعا

 ۶۴۶هزار و  ۷شکایت پناهجویان به تصمیم اداره مهاجرت این کشور را برریس کرده اند که از این میان، 

 .تصمیم اداره مهاجرت لغو شده اند

به نقل از پاسخ وزارت امور داخله فدرال آلمان به جناح حزب چپ « نویه اوسنابروکر»به گزارش روزنامه 

 که توسط پناهجویان به محاکم این  در پارلمان این کشور، 
 

از مجموع درخواست های رد شده پناهندگ

درصد توسط این محاکم  ۲۹،۸کشور راجع شده و در پنج ماه نخست امسال مورد برریس قرار گرفته اند، 

 .لغو شده اند

 پناهجویا
 

ان لغو تصامیم اداره مهاجرت در قبال درخواست های پناهندگ ر ن در سال بنا بر این گزارش، مت 

، افزایش یافته است ر مقطع زمانر  .روان، به تناسب سال گذشته در همت 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 که  ۵۴،۹براساس این گزارش، در مورد پناهجویان افغان 
 

درصد پاسخ های منفر اداره مهاجرت و پناهندگ

قانونر درجه بندی شده است. اول یلپکه، عضو پارلمان فدرال آلمان از   جناحبه محاکم راجع شده اند، غت 

در صورنر که از هر دو شکایت پناهجویان افغان در قبال »چپ این کشور به روزنامه مذکور گفته است: 

تصمیم رد اداره امور مهاجرت ییک آن توسط محکمه لغو گردد، این غت  قابل قبول بوده و دلیل ضییح بر 

انه خود تجد  «ید نظر کند. آن است که اداره مهاجرت باید در قسمت اتخاذ تدابت  سختگت 

ی های اداره مهاجرت  ان اشتباهات در تصمیم گت  ر یم باشد. « به شدت بلند»خانم یلپکِه تأکید کرد که مت 

ان اشتباهات در »او افزود:  ر  دست کم در مورد آن کشورهای مبدای که مت 
 

اداره مهاجرت و پناهندگ

ی پناهجویان آن کشورها بالتر اتصمیم ها را مورد برریس مجدد قرار سیهز حد متوسط است، این دو گت 

 «بدهد و در صورت نیاز تغیت  دهد. 

 باید کار مقامات اداره مه
ً
ا اجرت و به گفته او محاکم آلمان با تراکم خییل شدید دوسیه ها مواجه اند و اکتر

ند ر به عهده بگت   را نت 
 

 .پناهندگ

 آلمان تأکید کرد: بنا بر این او با انتقاد از شیوه کار اداره فدرال امور مهاجرت 
 

اداره  اینکه»و پناهندگ

 اشتباه 
ً
ر کیفیت کارمندان خود را کاهش داده است، یک عالمت کامال  در بخش تضمت 

 
مهاجرت و پناهندگ

   «است. 

مورد  ۲۳۴هزار و  ۲۲۸بنا بر پاسخ وزارت امور داخله آلمان فدرال، در اواخر ماه یم سال روان میالدی 

تر هزار پرونده کم ۲۴در محاکم زیر کار بوده اند. این تعداد به تناسب سال قبل  شکایت پناهجویان رد شده

 به دوسیه های پناهجویان در محاکم آلمان در پنج ماه نخست سال روان 
 

ر زمان رسیدگ است. اما میانگت 

 بیش از 
ً
 .ماه یم رسیده است که طولنر شدن این روند را نشان یم دهد ۲۲میالدی مجموعا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

های ساحیل آب مهاجر را در  ۲۰۰سپتمتر بیش از ۷گویند دوشنبه گذشته مقامات وزارت داخله انگلستان یم
 .نزدیک به شهر کینت گرفتار کردند

وهای  به   کوچک سوار بودند   قایق ۱۹مهاجر را که در ۲۲۳ دریانی کشور  گفته وزارت داخله انگلستان، نت 
مهاجر دیگر به  ۱۰۶فرانسوی از سفر گفت که مقاماتسخنگوی این وزارت همچنان   گرفتار نمودند 

ی کردن انگلستان در آن سوی مرز   .دجلوگت 

وی در حالیست که روز گذشته این در پنج عملیات جداگانه  سپتمتر ٧های دریانی فرانسه روز دوشنبه  نت 
 كوچك خود را بهیم خواستند با قایق های   آنها  .دشامل زنان و کودکان بودند نجات دادن مهاجر را که ٨٣

 .دسواحل انگلستان برسانن

329 people tried to reach the UK by boat yesterday - with 223 succeeding in 18 
boats. 

 September 8, 2020Simon Jones (@SimonJonesNews)  — 

رساندند و از سوی دیگر در همان روز  مهاجر در یک قایق کوچک خود را با انگلستان ۲۱ گذشته  یکشنبه
وهای دریانی  شش  .دنجات داده شدن شمال فرانسه مهاجر در سواحل کاله توسط نت 

https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1303200633437278211?ref_src=twsrc%5Etfw
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

سوی دیگر  از .دراه کانال مانش وارد انگلستان شدن مهاجر  ۱۴۶۸آمار رسیم ، تنها در ماه اگوست  طبق
با قایق های کوچک به  مهاجر  ۵۶۰۰از ابتدای سال تاکنون بیش از ستان یم گویند مقامات کشور انگل

 .دان سواحل انگلستان رسیده

گزاری فرانسه ، مقامات فرانسه  به  را در کانال ۱۱۶۹از جنوری سال جاری دست کم  گزارش ختر
 .دکرده ان دستگت    مانش

 

 

 

در حایل  گویند که در سه اردوگاه پناهجویان، مقررات منع رفت و آمد وضع کرده اند. این  قامات یونانر یم
ر مورد ویروس کرونا در هفته گذشته در اردوگاه موریا  در جزیره لسبوس یونان ثبت شده  است که نخستت 

  .بود
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ر  :یونان روز سه شنبه در بیانیه ای گفت حکومت و غرب  اردوگاه های مالكاسا، شیستو )شمال در  قرنطت 
ر تا که این قرن  دارد  احتمال .اعمال یم شود اردوگاه الیانوس و  (آتن  .ادامه پیدا کند سپتامتر  ۲۱طت 

ر مورد مثبت ویروس کرونا در   هفته  ۱۲۷۰۰حال حاضر  در  .داردوگاه موریا در یونان ثبت ش گذشته نخستت 
  در  پناهجو 

 
انسانر زندگ ایط غت  را  گر اردوگاه موریا و دو اردوگاه دی یونان مقامات .دیم کنن این اردوگاه در رسر

ر کردن ۱۵ به مدت  .دروز قرنطت 

 .دتن نتیجه مثبت دارن ۱۷آزمایش ویروس کرونا داده بودند حدود مهاجر در اردوگاه موریا که ۱۶۰۰میان  در 

ان در لسبوس خواستار  در  ر حال، انجمن داکتر  .شده اند افزایش تعداد کارمندان صیح در این جزیره همت 

 قرنطی   از ماه مارچ سال روان ادامه

دولت هالند وعده  بستر برای مریضان ویروس کرونا که از سوی ۶۲ : انجمن در بیانیه ای اعالم کرد این
ر شود و زمینه تخلیه و انتقال داده شده است باید در  افراد آسیب پذیر از دیگران تسهیل   ارسع وقت تأمت 

 .گردد

ر است، در حایل کهویروس کرونا در قرن موریا از ماه مارچ سال روان به دلیل شیوع اردوگاه  اوایل ماه مه طت 
 .یونان پایان یافت منع رفت وآمد برای شهروندان

ر است بودند که این اقدام علیه مهاجران تبعیض از این، سازمان های مدافع حقوق بشر گفته پیش  .آمت 

جزیره یونان از  روز گذشته گفت که تعداد پناهجویان در پنج امور مهاجرت در یونان، نوتیس میتارایحر  وزیر 
 .دمنتقل شدن افراد به مراکز پذیرانی در یونان مرکزی این .تکاهش یافته اس  درصد  ۳۸ جاری جنوری سال

 درصد  ۹۰امسال  مهاجرانر که از ترکیه به یونان یم رسند  در یک مصاحبه تلویزیونر گفت که تعداد  وی
 .یافته است کاهش نسبت به سال قبل
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

ر  ماه سال جاری میالدی  9یط نوشت،  ای با نشر اعالمیهسپتامتر  9الملیل مهاجرت، چهارشنبه سازمان بت 
 .افغانستان بازگشتند مهاجر افغان از ایران به 263هزار و 502

که طوریسپتامتر امسال از ایران بازگشتند به 5ژانویه ایل  در این اعالمیه آمده، این مهاجرین از تاری    خ اول
 .یافته است درصد کاهش 10مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته  روند بازگشت

 افغانستان شدند و  این اعالمیه، این مهاجرین افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسالم قلعه وارد  براساس
ر  های از مهاجرین بدون اسناد کمک ها تنالملیل مهاجرت در جریان هفته گذشته با صدسازمان بت 

دوستانه کرد  .بشر

ر بازگشت افغان در این اعالمیه به سه  ماه سال جاری 9 اشاره شده و آمده است، یط ها از پاکستان نت 
 .اندمهاجر افغان از پاکستان بازگشت کرده 782هزار و 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اییط صورت یم گفتتر است که د بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به افغانستان در رسر که در سال   گت 
ونیم ماه از حادثه به یک گذشت  جاری دو حادثه مرتبط به مهاجرین افغان در ایران رخ داد که پس از 

وهای ر مهاجرین افغان توسط نت 
وهای انتظایم ایران  رودخانه انداختر اندازی نت  ، حادثه دیگری که تت 

ایرانر
اندازی موتر  به خودرو )موتر( یادشده حریق  حامل پناهجویان افغان در شهر یزد بود رخ داد که در این تت 

 جان باختند و  شده و در نتیجه سه افغان بر اثر جراحات
 

ر زخم برداشتند و سوختیک  .شماری نت 

ریاست محمد حنیف اتمر رسپرست وزارت امور خارجه این  ژوئن امسال به 21هیأت افغانستان به تاری    خ 
 های ارشد ایرانر از جمله محمدجواد ظریف وزیر امور وارد تهران شد با مقام کشور در سفری دو روزه

مهاجرین افغان  علیه« حوادث ناگوار اخت  »تلف دو کشور از جمله خارجه ایران در مورد مسایل مخ
 .صحبت کرد

ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در سفری دو روز به تهران  22وزارت امور خارجه افغانستان به تاری    خ 
ی جدی حوادث اخت  مرتبط به جانمصونیت اتباع افغان نر  هایدر زمینه ر افغان در گت  ایران و  باختر

ی از تکرار این حوادث، به توافقانر دست یافتندراه  .های جلوگت 

 

 

 


