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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

: وضعحقوق ونیسیکم  4 (هیشود) العرب تر یاست توجه جد میوخ ونانیافغان در  انیپناهجو  تیبشر

 5 --------------------------------------- (وزین ورو یرا آتش زدند)  ا یاردوگاه مور  انی: پناهجو ونانیدولت 

  کارگاه آموزشر   کی
 

وزارت( تیدر لوگر برگزار شد) وبسا نیمهاجر  یبرا ی   زم عی    توز  در رابطه به چگونگ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

 8 ---------- کار بدست آوردند  لیدت کننده در کندز وساو عو  جاشدهیخانواده ب 250وزارت( تی) وبسا

 9 --- (وزی) مهاجر نمینرو  د یاما به کمپ جد میی  بم نجا یا میدهیم حیترج»: سبوسیمهاجران آواره در ل

 14 ------- (وزی) مهاجر نکندیم یی  به کمپ مهاجران جلوگ خارج   یکمک ها  دنیاز رس ونانیزارش: گ
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 سپتامبر در صفحه رسیم فیسبوک خود نوشت، در  14ان دوشنبه بشر افغانستکمیسیون مستقل حقوق
اییط وخیمپناهجویان بهسوزی در اردوگاه موریا در یونان، وضعیت پی آتش  ویژه پناهجویان افغان در شر

 .تر شوداند باید به وضعیت آنها توجه جدیقرار گرفته

ی الملیل پناهند بر بنیاد حقوق بی   »این کمیسیون اضافه کرد:  های سازمان و گان، از نهادهای حقوق بشر
یس آنها شود که در زمینه بهبود وضعیت اسکان پناهجویان، بهالملیل خواسته یمبی    رسانامداد   ویژه دسبر
، لوازم صیح  به  .«تر کنندتوجه جدیو مواد غذاپی

ین اردوگاه پناهجویان در یونان که بیش از  ز ساکنان آن را شهروندان درصد ا 70گفتن  است که بزرگبر
طور کامل از بی   طعمه حریق شد و به 2020 سپتامبر  9داد، ساعات اولیه روز چهارشنبه افغان تشکیل یم

 .رفت

ق « ااردوگاه موری»های یوناپ  بر اساس گزارش رسانه ، مرکز (Mytilene) «مایتیلن»که در شمال شر
شکل کامل از سوزی بهپناهجو بود که در این آتش هزار نفر  13جزیره لسبوس قرار داشت، محل اقامت 

چهار برابر بیش از ظرفیت « مرکز نگهداری پناهجویان»بشر این بی   رفت. به گفته فعاالن حقوق
 .استاندارد را در خود جای داده بود
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 محل تجمع مهاجراپ  شده 2015جزیره لسبوس در نزدییک ساحل ترکیه قرار دارد و به این دلیل از سال 
 .است که خواهان رفیر  به اروپا هستند

 شایان ذکر است این اردوگاه برای دو هزار پناهجو ساخته شده بود اما مقامات یوناپ  درنهایت نزدیک به
 .درصد از پناهجویان آن افغان هستند را در آن جای دادند 70هزار پناهجو که  13

 

 

سوزی در اردوگاه موریا واقع در جزیرٔه لسبوس این کشور دولت یونان مدیع شد کساپ  که سبب آتش
 .اندپناهجویان بودهاند شده

اردوگاه موریا را مهاجران و پناهجویاپ  آتش زدند  »استلیوس پتساس، سخنگوی دولت یونان اعالم کرد: 
 «.ر بگذارند تا زودتر از این جزیره منتقل شوندخواستند دولت را تحت فشاکه یم

 هدف ما آن است که ظرف سه تا چه»سخنگوی دولت یونان پیشبر اعالم کرده بود: 
ٔ
ار روز همه

شود تست  از هرکس که وارد اردوگاه یم»وی افزود: « های موقنر اسکان بدهیم. )پناهجویان( را در اردوگاه
 «.کرونا گرفته خواهد شد

ادامه دارد. اند و تحقیق دربارٔه علل این سانحه شپناه و گرسنه ماندههزاران پناهجوی این اردوگاه، پر 
های فوری که دولت یونان برپا کرده پا بگذارند خواهند به درون اقامتگاهبسیاری از این پناهجویان نیم

 .توانند از این جزیره خارج شوندچراکه معتقدند با ورود به آنها دیگر نیم

https://per.euronews.com/2020/09/14/greece-says-refugees-set-fire-on-lesbos-island-moria-camp#spotim-launcher-widget-1228550
https://per.euronews.com/2020/09/14/greece-says-refugees-set-fire-on-lesbos-island-moria-camp#spotim-launcher-widget-1228550
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 حریق شد و بسیاری از بخش
ٔ
های آن سوخت که در اردوگاه موریا شامگاه هشتم سپتامبر این اردوگاه طعمه

اند، مهاجراپ  که پیش از این نب   در اوج بحران کرونا در شپناه شدهاجر ساکن آن پر هزار تن مه ۱۲اثر آن 
ایط بسیار بدی به  .بردندش یمشر

اکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان پس از حریق موریا وعده داد که به زودی این در حایل است که کب 
 »اندازی خواهد شد تا راه مهاجران در جزیرٔه لسبوس «مرکز دائیم شناساپی و پذیرش»

ٔ
با همکاری اتحادیه

( شیعبر انجام شود
ی

 «.اروپا فرآیند )تقاضا و اعطای پناهندگ

ین اردوگاه مهاجران و پناهجویان در اروپا به سال پیش در اوج بحران  ۵رود که در شمار یم موریا بزرگبر
ق بشر بارها دربارٔه وضعیت وخیم و مدافع حقو  اندازی شد. سازمان ملل متحد و نهادهایمهاجران راه

انساپ  این اردوگاه هشدار داده  .اندغب 
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سال روان ورکشاپ یکروزه را  سنبله 23آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت لوگر روز یکشنبه 
 توزی    ع زمی   برای مهاجرین و فامیل های 

ی
امون چگونیک وهای امنینر مطابق فرمان  پب   305شهدای نب 

 مقام عایل ریاست جمهوری در آن والیت دایر نمود. 

اک معاون  امون موضوع با اشبر ورکشاپ متذکره از جانب هیات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده پب 
، روسای برخ  ادارات ذیدخل و اعضای کمیسیون والینر توزی    ع زمی   در آن والیت  وایل، عضو شورای والینر

 برگزارشد. 

امون فرمان   نخست آمر امور مهاجرین و عودت کننده گان هدف از تدویر این ورکشاپ را ارایه معلومات پب 
 .رین و فامیل های شهدا خواندمقام عایل ریاست جمهوری در راستای توزی    ع زمی   برای مهاج 305جدید 

یک ساخیر  مشکالت شهرک مهاجرین و عودت  سپس نماینده شورای والینر نب   در سخنانش عالوه از شر
 .کننده گان پیشنهادات و راه حل را نب   ارایه کرد
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یجاد شپناه یک نمره ا متعاقبا معاون وایل لوگر در صحبت هایش گفت که دولت مکلف است تا جهت 
به مستحقی   آن توزی    ع نماید اما به اساس برخ  مشکالت وچالش ها تا حال نب   در این راستا شاهد زمی   را 

مقام عایل ریاست جمهوری که  305نارساپی ها میباشیم. وی افزود که خوشبختانه با تطبیق فرمان جدید 
وهای امنینر    گنجانیده شده، میتوانیمدر آن تمایم موارد توزی    ع زمی   باالی مهاجرین و فامیل های شهدای نب 

 نمایم
ی

 .به خواسته های قانوپ  مردم رسیده گ

اک کننده گان  معاون مقام والیت از تدویر کننده گان ورکشاپ یاد شده اظهار قدرداپ  نموده همچنان از اشبر
 آن خواست تا مطابق به هدایت این فرمان فعالیت ها وبرنامه های خویش را تنظیم نمایند

 

 

  

خانواده  250سنبله سال روان به  23ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز روز یکشنبه 
 بیجاشده مقیم آن والیت در بخش امرار معیشت و کاریاپر مدد رساپ  کرد. 

این خانواده ها در بخش تجارت کوچک برنامه امرار معیشت دفبر حمایه اطفال در مرکز کندز و ولسوایل 
 امام صاحب آموزش دیده اند و بدین ترتیب به آنان زمینه کاریاپر فراهم گردیده است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ورت شغیل به ار   21زش در جریان برنامه مساعدپر روز یکشنبه به هر فرد کارجو اجناس و لوازم مورد ض 
افغاپ  خریداری و در حضورداشت معاون اجتمایع مقام والیت کندز، روئسای ارتباط خارجه،  850هزارو 

  .مهاجرین، حمایه اطفال و رسانه ها توزی    ع گردید

ی نمودن برنامه های آموزیسر دو روزه تجارت های کوچک، مطابق پالن های  این افراد هر کدام بعد از سبی
سیله فعالیت درآمدزا انتخاب نموده اند تا به این و  ۳۰ار مورد نیاز خود را در بیشبر از تجارپر خویش، ابزار ک

بان فراهم سازند شان را با جوامع مب  
  .با تقویت اسباب امرار معیشت خویش، زمینه ادغام هرچه بیشبر

 

 

اند، بار سپتمبر مهاجران آواره کمپ موریا که در امتداد جاده منتیه به میتیلی   جابجا شده ۱۳روز یکشنبه 
ز  ادیگر تظاهرات کردند. یک روز پیشبر پولیس، در برابر مهاجراپ  که خواهان انتقال خود از جزیره هستند 

هاجران را به زودی در یک کمپ جدید جابجا گاز اشک آور کار گرفت. دولت یونان تعهد کرد که همه م
 .خواهد کرد

 مهاجران در تظاهرات روز یکشنبه که در امتداد جاده میتیلی   برگزار شد با ضاحت رفیر  به کمپ جدید را 

ورت نداریم»دادند: ها شعار یمرد کردند. آن اینجا »یا « خواهیمماآزادی یم»، «ما به یک کمپ جدید ض 

 «.خواهیم از اینجا برویمجهنم است، ما یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

یت   یم  مپمهاجری که در ک ۱۳۰۰۰اکبر
ی

کردند بیشبر از یک سال است که به یونان سوخته موریا زندگ

 ید انتقال داده شوند. خواهند از سوی دولت به یک کمپ جدنها نیماند. آ آمده

ما به  » کند که روی کارتن آن به انگلسن  نوشته: زیر آفتاب سوزان کنار جاده، ایرن شعاری را حمل یم

خواهیم. ما کمپ جدید را نیم:» کند که در آن نوشته شعاری را حمل یمشانتل، « رویم. کمپ جدید نیم

 به ما کمک کنید! 
ً
 «اروپا، لطفا

در انتظار پاسخ درخواست  ۲۰۱۹شانتل، زن مهاجر از جمهوری دمکراتیک کانگو است که از اکتوبر 

 خود به ش یم
ی

یم به هر شهر دیگر در اتحادیه» گوید: برد. او یمپناهندگ  « اروپا برویم.  ما حاض 

 

، ایرن)راست(، شانتل ) مرکز( و فیف  ) چپ( بیشبر از یک سال را در موریا  سه زن مهاجر افریقاپی

ون از گذرانده  عکس از مهدی شبیل/مهاجر نیوز  .زیره لیسبوس هستندجاند و به هر قیمنر خواهان بب 

 نه آب و نه غذا

ادن مهاجران به یک کمپ جدید در حال ساختمان سپتمبر مهاجران علیه تصمیم فرست ۱۲روز شنبه، 

ها از گاز اشک آور کار گرفت و باعث ایجاد وحشت در تظاهرات کردند. در این تظاهرات پولیس علیه آن

 میان کودکان شد. 



http://www.morr.gov.af 
 استد اطالعاتو او عامه اړیکو ری

11 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجر شده که بیشبر شان اکنون در امتداد  ۱۳۰۰۰آتش سوزی در کمپ موریا باعث آواره شدن حدود 

، بدون خ  یمجاده متیلی  
ی

کنند. آنان اجازه ندارند این منطقه پر از زباله را ترک کنند زیرا یمه و شپناه زندگ

ها و اند. گذشته از آن تمایم مغازههای منتیه به مرکز شهر و بندر میتیلی   را بسته های پولیس راهبس

 اند. ها در این منطقه بسته شدهدکان

اند. در کنار حرارت سوزان آفتاب، همهاجران غذا نخورد  به این ترتیب از حدود پنج روز به این سو،

های های شان، نلها یا شسیر  لباسقحیط آب نب   به کیل محسوس است. مهاجران برای پر کردن بوتل

 اند. آب را سوراخ کرده

  مهاجران به مرکز شهر میتیلی   جاده را بسته است. عکس از مهدی 
ی از رفیر پولیس برای جلوگب 

 اجر نیوز شبیل/مه

کت کرده بودند. آنمحمد، یک مهاجر گینه ها شعار ای از افریقا و دوستانش در تظاهرات روز شنبه شر

محمد با عصبایت  .اندرا روی یک پایه چوب در زیر یک درخت برافراشته« اروپا ما را نجات بدهید! »

 «.خواستیم اما با گاز به ما حمله کردندما حق خود را یم»گوید: یم

د. ز یکشنبه این زنان بودند که با راه انداخیر  تظاهرات در جاده خواهان انتقال مهاجران از جزیره شدنرو 

 کردند که پولیس جرئت نخواهد کرد با گاز اشک آور به زنان و کودکان حمله کند. همه فکر یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 «ما بهیر از اینجاستهایهر کشوری برای بچه»

یفه، در ا پرسند عاقبت خانواده و فرزندان شان چه متداد جاده از همدیگر یمچند زن افغان، از جمله شر

یفه، که  ما » کوید: های دیگران یمساله است و چادر سبر  به ش دارد، با ترجمه حرف ۴۱خواهد شد؟ شر

 شود که ما اینجا خواهیم که فرزندان ما به مکتب بروند. دو سال یم خواهیم از اینجا برویم. ما یمیم

 «هستیم. 

د و یمساله، نمیتواند جلو اشک ۶۷در کنار او، یک زن مهاجر  دهم اینجا ما ترجیح یم» گوید: هایش را بگب 

یم تا این که ما را به یک کمپ دیگر بفرستند.  به هر  » گوید: یک زن دیگر که فرزندش مریض است یم« بمب 

 «کشوری که ما را بفرستند برای کودکان ما خوب خواهد بود. 

ا رحییم ریزد. او بیشبر از ها در لیسبوس اشک یمساله، هنگام سخن گفیر  از دشواری ۶۷، مهاجر افغان کبر

 برد. عکس از مهدی شبیل/ مهدی شبیلیک سال است که در این جزیره به ش یم

 نگر این زنان مهاجر کامال ناامید به نظر یم
ی

ییک از آنها که  .ان آینده فرزندان خود هستندرسند و همیک

 .ریزدکند و اشک یمدش در آغوشش خوابیده، گفتگوها را گوش یمفرزن

 کمپ بسته
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

، یم ، یک مهاجر جوان کامروپ  هاپی است که تا حال »گوید: مارتی  
کمپ جدید به مراتب بدتر از چب  

بردند. او و دوستانش قبل از آتش سوزی کمپ موریا در مرکز توقیف مهاجران به ش یم« ایم. دیده

 «آتش سوزی کمک کرد ما از زندان آزاد شویم. » گوید: ، که او هم کامروپ  است یمدوستش الندری

 شان رد شده، در مراکز بازداشت نگهداری یم
ی

 مهاجراپ  که درخواست پناهندگ
ً
ای به شوند اما عدهمعموال

 یممحض ورود به لیسبوس بازداشت شده
ی

کند ییک اند. موسا، یک مهاجر مایل که با مارتی   و الندری زندگ

پناهندگیش رد شده و  روز بازداشت و سه ماه آزادی، درخواست ۹۰هاست. او بعد از گذشتاندن از آن

 حال باید شش ماه دیگر را باز هم در بازداشت بگذراند. 

 

 اوهنگام آتش سوزی در موریا، .روز را در مرکز بازداشت مهاجران گذرانده است ۹۰موسا، مهاجر افریقاپی 

 ز برد. عکس از مهدی شبیل/مهاجر نیو ر بازداشت به س ر یمبار دیگر د

ی میتیلی   قرار دارد، 
برای این جوان مهاجر، کمپ بسته جدید که در نزدییک کاراتپه و در چهار کیلومبر

اند نخواهند گوید بیشبر دوستان او که وارد این کمپ شدهمارتی   یم .حیثیت یک زندان جدید را دارد

ون بیا  .یندتوانست بب 

روز یکشنبه، نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان، در برابر کمپ جدید در حال ساختمان به 

  «این کمپ انتقال خواهند یافت.  تمایم پناهجویان به»ها گفت که رسانه

یاکوس میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان، نب   تاکید کرد که یک  جدید در « یک مرکز پذیراپی داییم»کب 

 ایجاد خواهد شد تا جاگزین موریا گردد.  لیسبوس
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مهاجر به کمپ جدید فرستاده شدند.  ۵۰۰روز یکشنبه حدود 

 

ان به گزارش یک رسانه، مقام های محیل در یونان مانع رسیدن کمک های خارخر به اردوگاه مهاجر 
دهد که تطبیق یک پروژه سازمان کمک در بخش گزارش یم« ولت ام زونتاگ»شوند. روزنامه آلماپ  یم

  .در ماه مارچ امسال با شکست مواجه شده است (THW) تکنیک

روزنامه "ولت ام زونتگ" آلمان گزارش داده است که نظر به دالیل سیایس از تطبیق پروژه تامی   آب 

، در جزیره س ی شده است. در نظر بود که این پروژه به  اموس یونان،آشامیدپ  در اوایل سال روان جلوگب 

 .سفارش حکومت آلمان فدرال عمیل شود

به وزارت داخله آلمان فدرال راجع به شکست این  (THW) در گزاریسر که سازمان کمک در بخش تکنیک

ه ظاهر تکنییک )عدم وجود پس از تحقیقات بیشبر مشخص شد، مشکالت ب»پروژه نوشته، آمده است: 

 در کمپ جدید( در اصل ریشه های سیایس دارند )به طور مثال قطع لوله اصیل آب به کمپ 
 
آب کاف

 (.جدید( و به این خاطر این مشکالت باید از نظر سیایس حل شوند و نه از نظر تکنییک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

اض ها ده، لوله اصیل آب به کمپ مهاجران در پی اعبر ی مردم محیل توسط به گزارش سازمان نامبر

مدیریت ناحیه قطع شد. افزون بر این نشانه هاپی از وجود یک چاه آب در نزدییک آن وجود داشته که 

نتوانسته پیدا کند، چون ادارات محیل در جزیره )ادعا کردند که  (THW) سازمان کمک در بخش تکنیک

 دانند این چاه دقیقا کجا موقعیت دارد( و از امکانات پروژه نیم
 
های زیرساخنر اتحادیه اروپا به اندازه کاف

  .شوداستفاده نیم

س  ۳۱۰این روزنامه با رجوع به گزارش سازمان یادشده نوشت، از  میلیون یوروپی که اروپا در دسبر

 .میلیون استفاده شده است ۷۰گذاشته، فقط از 

زیره ساموس که تا به حال به اداره مهاجرت و پناهندگان آلمان فدرال )بامف( برای این پروژه آب در ج

ه اژه،  هزار یورو را داده بود.  ۵۰۰اجرا در نیامده است، وعده  هزار تن  ۲۵بیش از   در جزایر حاشیه بحب 

 یم
ی

  .کننددر کمپ های کامال پرازدحام زندگ

یط آتش سوزی هاپی که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه رخ داد، کمپ موریا در جزیره لیسبوس کامال 

 ۵۰۰هزار و  ۱۱نابود شد. طبق اطالعات کمیساریای عایل سازمان ملل برای پناهندگان )یو ان اچ یس ار( 

 .هزار کودک در پی این آتش سوزی پر خانمان شدند ۴تن از جمله 

خواهند سفرشان را به خواهند در جزیره لیسبوس بمانند و بیشبر آن ها یمبسیاری از این مهاجران نیم

دهند. در آلمان بحث راجع به پذیرش مهاجران پر خانمان از موریا ادامه دارد. هورست  آلمان ادامه

مهاجرخوردسال از کمپ موریا  ۱۵۰زی  هوفر، وزیر داخله آلمان فدرال روز جمعه اعالم کرد که کشورش تا 

 .کندرا قبول یم

 


