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وزارت امور مهاجرین 
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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

  نیوزارت امور مهاجر  ر یرسپرست و نامزد وز 
 

 4 --------- وزارت( تیشد ) وبسا و عودت کنندگان معرف

 6 -- وز(یرو نو یشود)  لیاروپا در موضوع مهاجران از حرف به عمل تبد تیحما دهی: زمان آن رسونانی

ه یط رانیهزار مهاجر افغان از ا 523از  شیبازگشت ب
ٌ
 7 ---------------------------- (هیماه) العرب میونن

 8 -------------------- وله( چهیدر افغانستان) دو  زدگانالبیاروپا به س هیاتحاد ی  ورویهزار  ۱۵۰کمک 

 10 ------------------------------------------ (وزین ورو ی) رد یپذرا یم ونانی ر یجزا یپناهجو  ۱۵۰۰آلمان 

 11 ----------- (وزین ورو یکرد)   ی  دستگ ا یکمپ مور   یپنج مهاجر را در رابطه با آتش سوز  ونانی سیپول

 13 -------- (وزیاند) مهاجر نجابجا شده سبوسیل د یدر کمپ جد ا یمهاجر آواره کمپ مور  ۸۰۰حدود 

 14 ------------------------------------------------- کانال مانش به انگلستان رفتند  قیمهاجر از طر  ۱۶۸

 



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

4 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 

 شام دوشنبه 
ی
سال روان توسط امر هللا صالح معاون نخست ریاست  سنبله 24نور رحمن اخالق

 شد جمهوری به حیث رسپرست و 
ی
 .نامزد وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان معرق

انی اش که در محفل  داشت، ضمن ع معاون ریاست جمهوری در سخنی
ی
ی و معرق یک به وزیر پیشی  رض تنر

ون از   رسپرست جدید وزارت، از تالش های دولت در زمینه ارتباط و برگشت استعدادهای افغان های بن 
ون نسل داریم که اکن داده بیان کرد که؛ ما تنها مهاجر نداریم بلکه دیاسپورا یا افغانهای پراکنده کشور خنر 

بان دار  ی های علیم و تخصیص است و دولت تالش یم  ای توانان  های دوم و سوم شان در کشور های من 
 .خدمت از راه دور شان را به افغانستان مهیا بسازد نماید تا زمینه برگشت این استعداد ها و 
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بیان کرد که هیچ نوع تشویش و نگرانی در ارتباط  همچنان وی ضمن تاکید جدی اش به جمهوریت نظام
اشته د وجود ندارد. تماس های که وی با اتحادیه اروپا، ناتو و امریکا نوع نظام  به معامله به اسم، محتوا و 

ی از جمهوریت نظام حمایت کرده اند  .آنان نن 

شورای میل در سخنان اش فقر، بیکاری و جنگ را  همچنان محمدعلم ایزد یار، معاون مجلس سنای
ساله پایان  42لح به جنگ افغانها دانسته امیدواری کرد که مذاکرات ص عوامل استمرار روند مهاجرت

ی شاهد باشد  بدهد تا   .کشور ما پایان مهاجرت را نن 

ی امور مهاجرین و   وزیر پیشی 
ی عالیم بلخی ین  سیدحسی  انی اش با اشاره به مهمنی عودت کنندگان در سخنی

اتژیک خواند و گفت که اکنون این اداره با بیش از  دستاورد ها، وزارت را ییک هان  ج کشور   70از ادارات اسنی
بان مهاجران هستند و با  ی ی الملیل که در  50کشور و   150که من  ی عایل  نهاد بی  جلسه ساالنه کمیشنی

 .همکاری و ارتباط دارد سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گرد یم آیند 

 رسپرست و نامزد 
ی
ی حال نور رحمن اخالق وزیر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخنان  در همی 

 زیادی در کشور داریم و مهاجرت ییک از آن ها است که در اولویت های اسایس اش بیان کرد؛ ما مشکالت
با  امیدوارم که در این زمینه حکومت قرار دارد. من با درک این مسئله جرأت کردم این مسئولیت را بپذیرم،

اده و برای مردم مان خدمت کار بهنی و موثر انجام د  ظرفیت های موجود وزارت به عنوان یک تیم واحد 
 .نماییم

پالییس های حکومت هستیم و از طرف دیگر در سطح  ایشان همچنان افزود که ما مکلف به تطبیق
 .دست باز یم دهد تا با مشوره هم کار موثر برای افغانستان انجام دهیم قانون در آن پالییس ها به ما 

و عودت کنندگان تدویر یافته بود، محمدعلم  مهاجرین در محفیل که بدین سبب در مقر وزارت امور 
سنای شورای میل و برخی از وکالی مجلس نمایندگان و مجلس سنا و برخی  ایزدیار معاون نخست مجلس

 .فرماندهان جهادی حضور داشتند از 
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 آسوشیتدپرس  کپی رایت  -    وپا نخست وزیر یونان همراه با رئیس شورای اتحادیه ار 

یاکوس اروپا تاکید   ، رئیس شورای اتحادیهمیتسوتاکیس، نخست وزیر یونان در دیدار با شارل میشل کن 
 عمیل خود را با یونان در موضوع

ی
 .مهاجرت نشان دهد کرد، نیاز است تا اروپا همبستیک

 ملموس ایجاد »وی افزود: 
ی

زمان آن رسیده که حمایت اروپا از حرف به عمل تبدیل شود تا همبستیک
 «.شود

ق به  متعل»ویران شد،  سوزیگذشته بر اثر آتش  تاکید کرد که اردوگاه موریا در جزیره لسبوس که هفته وی
اتحادیه اروپا، مکان جدیدی برای جایگزیپی آن  وی افزود که با پشتیبانی و مشارکت بیشنی «. گذشته است
 .شودساخته یم

ی ترصی    ح کرد که مسئله مهاجرت نیازمند پاسخ از سوی اروپا و نخست وزیر محافظه کار یونان همچنی 
 .اهجون  داردهای جدید پنسیاست

 ابخیسی از سخنان شارل میشل، رئیس شورای اتحادیه اروپ

https://per.euronews.com/2020/09/15/greece-it-is-time-for-european-support-for-immigrants-to-pass-from-words-into-actions?utm_source=1sada&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral
https://per.euronews.com/2020/09/15/greece-it-is-time-for-european-support-for-immigrants-to-pass-from-words-into-actions?utm_source=1sada&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral
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ی در این دیدار گفت:  ک اروپان  است. م»شارل میشل نن 
 «.ا باید بیشنی متعهد باشیممهاجرت چالش مشنی

ی تاکید کرد که به جزیره لسبوس خواهد رفت تا از نزدیک وضعیت مهاجران را با چشمان خود  وی همچنی 
 .مشاهده کند

، در پذیرش پناهجویان بسیج شوند  .وی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا برای همگران  بیشنی

) اردوگاه  حریق شد و بسیاری از بخش ۱۸موریا شامگاه هشتم سپتامنر
ٔ
آن سوخت که  هایشهریور( طعمه

 .اندرسپناه شدههزار مهاجر ساکن آن نر  ۱۲در اثر آن بیش از 

 

ی  ه ایسپتامنر با نشی اعالمیه 15شنبه الملیل مهاجرت، سهسازمان بی 
ٌ
ونیم ماه سال جاری نوشت، یط ن

 .ایران به افغانستان بازگشتند مهاجر افغان از  196هزار و  523میالدی 

سپتامنر امسال از ایران بازگشتند  12تاری    خ اول ژانویه ایل  در این اعالمیه آمده، این مهاجرین از 
یافته  فزایشصد ادر  26بازگشت مهاجرین افغان از ایران در مقایسه به هفته گذشته  که روند طوریبه

 .است

وارد افغانستان  این اعالمیه، این مهاجرین افغان از طریق مرزهای نیمروز و اسالم قلعه هرات براساس
ی  های صدها تن از مهاجرین بدون اسناد کمک الملیل مهاجرت در جریان هفته گذشته با شدند و سازمان بی 

دوستانه کرد  .بشی



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

8 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی اشاره شده و آمده است، یطها از اعالمیه به بازگشت افغان در این ه پاکستان نن 
ٌ
ونیم ماه سال جاری ن

 .اندکرده  مهاجر افغان از پاکستان بازگشت 350چهار هزار و 

اییط صورت یم گفتپی است که بازگشت هزاران مهاجر افغان از ایران به د که در سال افغانستان در رسی گن 
 ونیم ماه از حادثه بهخ داد که پس از گذشت یکمهاجرین افغان در ایران ر  جاری دو حادثه مرتبط به

، حادثه دیگری که وهای ایرانی ی مهاجرین افغان توسط نن 
وهای انتظایم ای رودخانه انداخیی اندازی نن  ران تن 

اندازی موتر یادشده حری به خودرو )موتر( حامل پناهجویان افغان در  ق شهر یزد بود رخ داد که در این تن 
ی زخم برداشتندسه  شده و در نتیجه  جان باختند و شماری نن 

ی
 .افغان بر اثر جراحات و سوختیک

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

علیه مهاجرین افغان « حوادث ناگوار اخن  »دو کشور از جمله  ان در مورد مسایل مختلفخارجه ایر 
 .صحبت کرد

 سفری دو روز به تهران ژوئن امسال اعالم کرد، هیأت کابل در  22امور خارجه افغانستان به تاری    خ  وزارت
ی جدی حوادثهای مصونیت اتباع افغان نی در زمینه ی اخن  مرتبط به جان گن  افغان در ایران و  باخیی

ی از تکرار اینراه  .حوادث، به توافقانی دست یافتند های جلوگن 

رین ۱۵۰ه اتحادیه اروپا اعالم کرده ک ها در افغانستان کمک یم کند. در سیالب هزار یورو برای مترصی
ر  ۳۵استفاده از این پول از سوی جمعیت هالل احمر به  اعالمیه این اتحادیه آمده که با  هزار مترصی

د ها کمکسیالب  .صخ و غذان  صورت یم گن 

 

https://www.dw.com/fa-af/%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DB%B1%DB%B5%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/a-54935446?maca=dar-rss-dar-all-1481-rdf
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( با پخش اعالمیه ای  ۱۵امروز سه شنبه )اتحادیه اروپا  میلیون  ۱۳،۷یورو، معادل  هزار ۱۵۰ماه سپتمنر
، به آسیب دیدگان سیالب های اخن  در   .افغانستان وعده کمک کرد افغانی

این کمک به آسیب دیدگان سیالب ها در والیت های پروان، کاپیسا، میدان وردک، پکتیکا و پنجشن   
د  .صورت یم گن 

ر سیالب ۳۵یه اتحادیه اروپا آمده است که با استفاده از این پول برای حدود اعالم در  های هزار مترصی
ه خصوص مواد غذان  بافغانستان مواد مورد نیاز  ها از سوی جمعیت هالل احمر اخن  در این والیت

  .توزی    ع یم گردد

رود، از این پول برای  یم آنجان  که هنوز هم شیوع ویروس کرونا تهدید جدی در افغاستان به شمار  از 
ات صخ از جمله ماسک، دستکش و مواد ضد  ی رین تجهن  ی خریداری یم گردد مترصی  کننده نن 

 .عفونی

ر ساخت ۱۴بارش باران های شدید و رسازیر شدن سیالب ها هزاران تن را در    .والیت افغانستان مترصی

 جان باختند و نزدیک به تن در این کشور  ۱۹۰بنیاد آمارها در نتیجه رسازیر شدن سیالب ها در حدود  بر  
ی به مردم وارد شد تن دیگر زخم برداشتند. افزون بر این، خسارات ۲۰۰  .هنگفت مایل نن 

تن   ۱۵۰پروان شاهد رسازیر شدن سیالب ویرانگر بود. در نتیجه آن حدود  به روز پنجم ماه سنبله والیت 
 .صدها تن دیگر زخیم شدند و خسارات هنگفپی به مردم وارد شد کشته و 

ی سازمان ملل متحد در سال  بنا بر   کمک های بشی
ی

ی  ۲۰۱۹معلومات دفنی هماهنیک بر اثر جاری  میالدی نن 
 .هزار نفر متاثر شده بودند ۱۸۰ب در افغانستان بیش از ده هزار خانه ویران و حدود شدن سیال 
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 هزار  ۱۳پذیرش کند. حدود  برند،مهاجر دیگر را که هم اکنون در یونان به رس یم ۱۵۰۰قصد دارد تا  آلمان
خانمان سبوس یونان نر پناهجویان موریا در جزیره ل سوزی هفته گذشته در اردوگاهنفر در اثر آتش

 .اندشده

گزاری آلمانی دی آی این خنر را نتیجه توافق آنگال مرکل، صدراعظم آلمان و هورشت زی  هوفر، وزیر  نی خنر
  .کشور خوانده و گزارش کرده است

گزاری ی با استناد به منابع آگاه خود گفته است که آقای زی  هوفر این طرح خنر ز نن 
انم را پیشنهاد و خ روینی

گزاری به نقل از  سخنگوی وزارت کشور آلمان نوشته است که طرح  مرکل آن را تایید کرده است. این خنر
کار مخالف پذیرش در پارلمان این کشور از سوی اعضای محافظه شنبه عرص پیشنهادی قرار است سه

 .شود مهاجران برریس

ی  سوزی در اردوگاهپیش از این اعالم شده بود که آلمان پس از آتش کودک زیر سن   ۱۵۰تا  ۱۰۰موریا بی 
 را که نر رسپرست هستند، پذیرش

 .کنندیم قانونی

ی  هاجران ساکن در اند جدیدترین طرح شامل ماین حال منابع دولپی اعالم کرده با  سایر جزایر یونان نن 
دنیم شود و تنها مهاجران جزیره لسبوس را در بر یم  .گن 

ی با تایید این خنر اعالم کرد افرادی گزاری فرانسه نن  ند که پیش از این مورد پذیرش قرار یم خنر گن 
 آن

ی
 .های بچه دار استباشد و اولویت با خانواده ها برریس شدهدرخواست پناهندگ
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی مقصد برای مهاجرانی است که قصد دارند از خاورمیانه و شمال آفریقا  یونان رنر به اروپای غ نخستی 
 یم هزار مهاجر و پناهجو در جزایر  ۳۰بروند. در حال حاضی حدود 

ی
کنند که سهم اردوگاه آتش  یونان زندگ

 .هزار نفر مهاجر بود ۱۲ گرفته موریا در جزیره لسبوس بیش از 

 .هزار مهاجر طراخ و احداث شده بود ۳اردوگاه موریا در ابتدا برای اسکان 

 

ی در آتش سوزی کمپ موریا در هفته گذشته،  دولت یونان اعالم کرد   که پنج مهاجر به اتهام دست داشیی
ی در دستگن  شده جستجوی اوست. آتش  این رابطه شناسان  شده و پولیس در  اند. یک مهاجر دیگر نن 

مهاجر ساکن این   ۱۳۰۰۰کرد و حدود   شته کمپ موریا را به کیل ویرانسوزی شب سه شنبه هفته گذ
 .کمپ اکنون در جزیره لیسبوس آواره هستند

گزاری رسیم  ۱۵میکالیس کریسوهویدیس، وزیر حفاظت از شهروندان یونان روز سه شنبه  سپتمنر به خنر

لیس در جستجوی پنج تبعه خارخر دستگن  و یک نفر ششیم هم شناسان  شده وپو » یونان گفت: 

 ملیت افراد دستگن  شده اعالم نشده است. « اوست. 

ی این افراد  که گویا « این سناریو را نر اعتبار یم سازد»وزیر حفاظت از شهروندان یونان گفت دستگن 

 اند. عامل آتش سوزی در کمپ موریا بوده« افراط گرایان»
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی متهمان در امتداد یک منبع پولیس به  گزاری فرانسه گفت که روز دوشنبه پولیس برای دستگن  خنر

خوابند اقدام کرد. منبع افزود که یک ای که هزاران مهاجر از چندین روز به این سو در آنجا یمجاده

 مظنون دیگر موفق شده از جزیره فرار کند و پولیس در جستجوی اوست. 

 اقدام به آتش دولت یونان بعد از آتش سوزی در ک
ً
مپ موریا، مهاجران را متهم کرد و گفت آنان عمدا

 اند. سوزی کرده

ساکنان جزیره لیسبوس از جمله راست گرایان افرایط  ها میان مهاجران و تعدادی از های اخن  تنشدر ماه

ی مهاجران از جزیره هستند، شدت یافته است.  ون رفیی  که خواهان بن 

ون کردن مهاجران از جزیره تجمع کنند.   قرار است تعدادی از ساکنان جزیره امروز برای درخواست بن 

 یک کمپ جدید را دمقام 
ی

اند تا مهاجران آواره کمپ موریا یجاد کردهر جزیره لیسبوس اهای یونانی به تازگ

اند نفر، پذیرفته ۸۰۰اد کیم از این مهاجران، حدود ها، تا کنون تعدرا در آن اسکان دهند. بر مبنای گزارش

 مهاجران خواهان انتقال خود از جزیره به کشورهای اروپان  هستند. 
 وارد این کمپ شوند. بیشنی
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجر آواره کمپ موریا، در کمپ جدیدی که  ۸۰۰یونان اعالم کرده که حدود  توزارت امور مهاجر 
ها، آزمایش کرونای مقام اند. به گفتههای یونانی در جزیره لیسبوس ایجاد شده جابجا شدهمقام توسط

 .تن از این مهاجران مثبت اعالم شده است ۲۱

سپتمنر که این کمپ را  ۱۰بر  ۹اک شب مهاجر ساکن کمپ موریا بعد از آتش سوزی هولن ۱۳۰۰۰حدود 

های ها، مزارع و ساختمانها در جادهاند و بیشنی آنبه کیل ویران کرد، در جزیره لیسبوس آواره شده

ی یم وک روی زمی 
 خوابند. منی

ی به کمپ جدید خودداری کرده یت این مهاجران یط روزهای گذشته با راه اندازی تظاهرات از رفیی اند اکنر

 گران هستند که با ورود به کمپ دیگر نتوانند جزیره را ترک کنند. زیرا ن

تن از ساکنان قدییم کمپ  ۸۰۰با این حال وزارت امور مهاجرت یونان روز دوشنبه اعالم کرد که حدود 

گزاری فرانسه یمموریا، در کمپ جدید جابجا شده پ جدید را ها حق ورود به کمگوید که رسانهاند. خنر

گزاری گفته ندارند اما  غم گرمای شدید، کمپ جدید فاقد دوش بوده و شاهدان عیپی به این خنر اند که علن 

 به مهاجران دوشک هم داده نشده است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کمپ اند به گونه فوری به  ههای مختلف از مهاجران خواستهان  به زبانهای یونانی با انتشار پیاممقام

و تنها « سکونت در کمپ جدید برای مهاجران اجباری»ها گفته شده که جدید بروند. در این پیام

ی کند. ای است که یموسیله   تواند امنیت و بهداشت مهاجران را تامی 

بسیاری از مهاجران از رفتار خصمانه ساکنان جزیره در برابر خود نگران هستند. در روزهای اخن   

ی مهاجر هان  منتشی گزارش ان به  شد مبپی بر اینکه هواداران گروههای راست گرا در لیسبوس مانع رفیی

ی شده  اند. ها با خشونت رفتار کردهو با آن سوی مرکز شهر میتیلی 

کوستاس مونتسوریس، فرماندار اژه شمایل که یک تن از مخالفان رسسخت ایجاد کمپ بسته برای 

کت ون بردن های سمهاجران در لیسبوس است از رسی اختمانی درخواست کرده است روز سه شنبه برای بن 

 مهاجران از جزیره تجمع کنند. 

 مهاجر از کانال مانش عبور کرده و به ۱۶۸سپتمنر  ۱۴گوید روز دوشنبه یم وزارت داخله انگلستان
 .اندنجات داده شده کاله  هایمهاجر از آب ۱۴گوید روز دوشنبه اند. جانب فرانسه یمانگلستان رسیده

نگار نر نر یس از قول وزارت مهاجر در  ۱۶۸داخله انگلستان خنر داد که روز دوشنبه  سیمون جونز، خنر

 .اندکرده و خود را به انگلستان رسانیده  کشپی از کانال مانش عبور   ۱۲
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

The Home Office says 168 people reached the UK on Monday in twelve boats. The 
French prevented seven crossings involving 54 people. 

 September 15, 2020Simon Jones (@SimonJonesNews)  — 

ور نوشته است که یک کشپی حامل حدود ده مهاجر روز دوشنبه به سواحل کنت  روزنامه انگلییس من 

وع به دویدن کردند.   رسید. مهاجران بعد از آنکه پا به ساحل گذاشتند به طرف درختان اطراف رسی

کشپی کوچک از کانال   ۲۷مهاجر موفق شدند در  ۳۱۹خنر نگار نر نر یس روز جمعه گذشته  به گفته

 مانش عبور کنند و به انگلستان بروند. 

مهاجر  ۵۴وزارت داخله انگلستان گفته است که نگهبانان ساحیل فرانسه روز دوشنبه هفت کشپی حامل 

نامه رسیم فرمانداری را دستگن  کرده  ۱۴جات دریان  مانش و دریای شمال فرانسه تنها از ناند اما خنر

 مهاجر خنر داده است. 

Calais par la -de-] Sauvetage de 14 migrants dans le détroit du Pas#Opération[
-Gris #CROSSdu vedette Scarpe de la gendarmerie maritime sous la coordination 

Y1nXlSk79lpic.twitter.com/ https://t.co/bmdQvNjSxK ➡️ Nez 

September Préfecture maritime Manche et mer du Nord (@premarmanche)  —

 2020, 14 

نامه، این مهاجران در آب انتقال به بندر به پولیس های نزدیک کاله نجات داده و بعد از بر اساس خنر

 مرزی فرانسه تحویل داده شدند. 

 

 

https://twitter.com/SimonJonesNews/status/1305663001983438848?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Op%C3%A9ration?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/CROSS?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/Y1nXlSk79l
https://t.co/bmdQvNjSxK
https://twitter.com/premarmanche/status/1305494764721254402?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/premarmanche/status/1305494764721254402?ref_src=twsrc%5Etfw

