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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 تیسا بیباشد) و  دارتر یپا هرچ   د یادغام با یبرا ها تیفعال د یگو   یم نیامور مهاجر  ر یها؛ وز بر توسعه محور بودن برنامه د یتاک

 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( 

شده بدرفتار  ر ی: دو تصو رانیا  5 ----------------------------- (فاریس یس ب   است) ب   و جعیل یمیبا مهاجران افغان قد ینشر

 6 ---------------------------------- دی  گسهم یم سبوسیل رهیمهاجران در جز  یبرا د یکمپ جد  کیاروپا در ساخت  هیاتحاد

 8 ---------------------------------------------------------------- صورت گرفت یخانواده در هلمند مساعدت نقد 275به 

 9 ------------------------------------------------------------------ شدند د یمستف ب  خانواده در هرات از مساعدت غذا 47

 10 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- کرونا  ی   واکس عی    توز 

 

 اخبار می   کامل
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  1399قوس  13پنجشنبه 

 
ی

_وزیر امور مهاجری ن (WHH)در نشست  با رییس سازمان بی   الملیل مبارزه با گرسنگ
 
، نور الرحمن اخالق

های که در زمینه ادغام بیجاشدگان و عودت کنندگان تطبیق و عودت کنندگان بیان کرد که تمام پروژه
 توسعه محوری داشته و پایدار باشند.  شوند، باید جنبه یم

 با 
 
اشاره به رقم برگشت کنندگان از کشورهای پاکستان و ایران در کشور گفت که عودت آقای اخالق

ند، از  ، تعلییم و صیح راه ترک دوباره وطن را در پیش بگی   معیشت 
 
کنندگان نباید به دلیل نبود امکانات کاق

نندگان و همی   رو تالش شود تا تمام برنامه و فعالیت های موسسات همکار وزارت برای ادغام عودت ک
 برخوردار باشند. 

 
 بیجاشدگان از ظرفیت و کیفیت کاق

 و نی   تمرکز روی ظرفیت 
ی

ورت تحقیق و کار روی پدیده مهاجرت و بیجاشدگ افزون بر این، وی با تاکید بر ض 
 در این وزارت خی  داد. 

ی
 سازی، از تاسیس انستیتیوت مطالعات مهاجرت و بیجاشدگ

، رییس سازمان بی   الم ی همکاری های قبیل اش با وزارت امور مهاجرین تعهد بر ادامه  WHHلیل در اخی 
 کرد
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 در این تصاویر افراد مدیع هستند که آنان در اردوگایه در کرمان ایران هستند و به آنان آب و نان داده نیم
 شود

ب و شتم اتباع افغانستان در ایران را رد کرده و گفته است  سفارت ایران در کابل با نشر بیانیه ای ادعای ض 
" تصاویر ویدئ وهای "غی  واقیع یا که "برچ  بدخواهان با هدف تخریب روابط و براه انداخی   جنگ رواب 

  کرده اند. قدییم" را نشر 

های اجتمایع درباره بدرفتاری رسبازان ایراب  با مهاجرین افغان شبکهدر روزهای گذشته دو کلیپ ویدیوب  در 
 همرساب  شد. 

شوند که ها نفر دیده یمیگ از این ویدیوها داخل یک هنگر )سوله( بزرگ تصویر برداری شده و در آن ده
 شوند. شماری از آنها خوابیده و بیمار معلوم یم

شود که اینجا یک گفته قدییم است، فردی به زبان پشتو مدیع یمدر این ویدیو که سفارت ایران در کابل  
 برند و به آنان نه غذا داده یم شود و نه آب. اردوگاه در کرمان ایران است که صدها نفر در آنجا بش یم

س. این ویدیو را شما در فیسبوکاین فرد یم هایتان گوید که "دولت ایران چنان ظلیم را آغاز کرده که نی 
 کند." کنید تا جهان ببیند که ایران چگونه رفتار یممنتشر 
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وزارت امور مهاجرین 
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م افغان در ایران ب و شتم اتباع محی   سفارت ایران در کابل افزوده که "در ب  انتشار دو کلیپ، با موضوع ض 
ی این امر، بالفاصله تحقیقات فت    و متعاقب آن صدور بیانیه وزارت امور خارجه افغانستان مبت  بر پیگی 

ده وی انتظایم و وزارت امور خارجه ایران در این رابطه آغاز و مشخص شد که با نهایت ای گسی  توسط نی 
های مقطیع در مناسبات دو کشور؛" تاسف عوامیل در داخل افغانستان با هدف تخریب روابط و ایجاد تنش

پنج سال پیش اقدام به پخش این ویدئوها کرده که "یگ مربوط به کشوری بجز ایران و دیگری مربوط به 
 است."

 

کمیسیون اتحادیه اروپا راجع به احداث یک کمپ جدید دائیم در جزیره لیسبوس با مقام های دولت  یونان 
 .به پایان برسد ۲۰۲۱ به توافق رسیده است. قرار است که ساخت این اردوگاه، تا ماه سپتمی  سال

در جزیره  ۲۰۲۱کمیسیون اروپا که مقر آن در شهر بروکسل است روز پنجشنبه اعالم کرد، تا سپتمی  سال 
ایجاد خواهد شد که ریاست آن را مقام « مرکز جدید و با کیفیت برای پذیرش مهاجران»لیسبوس، یک 

ک به عهده خواهن  .د گرفتهای یوناب  و اتحادیه اروپا به صورت مشی 

داین نخستی   بار است که اتحادیه اروپا در احداث و اداره یک کمپ به گونه مستقیم سهم یم  .گی 

پس از آتش سوزی هاب  که در ماه سپتمی  به ویراب  کمپ موریا منجر »کمیسیون اتحادیه اروپا اعالم کرد: 
 «.رودشد، تاسیس این کمپ یک گام مهم برای حل مشکالت به شمار یم

ین کمپ مهاجران در اروپا بود. این کمپ به صورت کامل سوخت و بیش از مور   ۱۲یا که تا آن زمان بزرگی 
 .هزار تن ب  خانمان شدند

پس از آن، مهاجران به یک کمپ موقت در جزیره لیسبوس انتقال داده شدند که از خیمه ها تشکیل شده 
ایط فاجعه بار   کمپ جدید شکایت کردند، به طور مثال از این  است. اما آن ها از همان آغاز به خاطر رسر

 .که تخت، برق و آب روان در آن جا وجود ندارد

 .در ماه اکتی  امسال، بارش شدید هشتاد خیمه را از بی   برد

 .مهاجر تا ماه سپتمی  در آن جا بمانند ۷۲۰۰بنا به اطالعات کمیسیون اتحادیه اروپا، باید حدود 

بروکسل در ماه نومی  پرداخت پنج میلیون یورو را تایید کرده است تا این کمپ این کمیسیون در ادامه گفت، 
 .موقت برای فصل زمستان آماده شود و تامی   انرژی و آب نی   بهبود یابد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

های ویژه سکونت را از مراکز دیگر مقام های یوناب  اعالم کردند که به کمپ موقت در  دستور انتقال کانتیی 
 .کنندجزیره لیسبوس صادر یم

ز، الکیس  آرشیف: اردوگاه موریا پیش از این که در آتش سوزی ماه سپتمی  از بی   برود/ عکس: رویی 

 کنستانتینیدیس

، برای این مرکز جدید در چارچوب یک برنامه که توسط اتحادیه اروپا  طبق اطالعات مقام های یوناب 
نظر گرفته شده است. افزون بر این ورود در « حصارهای دوالیه»و « کمپ های بسته»تمویل شده است، 

ول خواهد شد  .و خروج به این مراکز نی   کنی 

 در آن »عالوه بر آن، این کمپ ها قرار است به سیستم های ضد آتش سوزی مجهز شوند و 
ی

ایط زندگ رسر
 .ده استباشد. کمیسیون اتحادیه اروپا این اظهارات را تایید کر « جا در مطابقت با کرامت انساب  مهاجران

ایط در کمپ جدید  استندردهای بی   الملیل خواهد  در مطابقت با قوانی   اتحادیه اروپا و»بر این اساس، رسر
 .، به طور مثال در بخش های صحت، امنیت و کیفیت تشناب ها و حمام ها«بود

ذیرش در میلیون یورو برای احداث مراکز جدید پ ۱۳۰به گفته یک سخنگو، کمیسیون اتحادیه اروپا حدود 
 از آن به لیسبوس اختصاص یافته است

ی
 .جزایر لیسبوس و خیوس در نظر گرفته است که بخش بزرگ

میلیون دیگر نی   تایید شده است که آتن برای ساخت سه مرکز کوچکی  پذیرش  ۱۲۱افزون براین، پرداخت 
 .در جزایر ساموس، کوس و لیسبوس دریافت کرده است
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 .به پایان برسد ۲۰۲۱ا نی   تا سپتمی  سال قرار است که ساخت این کمپ ه

ایلوا یوهانسون، کمیسار امور داخیل اتحادیه اروپا گفت، کمپ جدیدی که قرار است در جزیره لیسبوس 
 .ساخته شود، بازتاب دهنده تحول در سیاست مهاجرت اتحادیه اروپا است

بسته پیشنهادی را برای اصالح سیستم این کمیسیون در اواخر ماه سپتمی  پس از سال ها درنگ و تاخی  یک 
وب  و اخراج   در مرزهای بی 

ی
 به درخواست پناهندگ

ی
 اتحادیه اروپا ارائه کرد. تشی    ع روند رسیدگ

ی
پناهندگ

 .رسی    ع تر مهاجران شامل این پیشنهادها است

هادی گفت، گونی  بورکهارت، مدیر عامل سازمان حایم پناهجویان )پرو ازول( با انتقاد از این بسته پیشن
 را 

ی
 عادالنه به درخواست های پناهندگ

ی
اتحادیه اروپا قصد ندارد با تمویل احداث این کمپ ها روند رسیدگ

اتحادیه اروپا به این »خواهد به اخراج هرچه رسی    ع تر مهاجران کمک کند. او گفت: امکان پذیر کند، بلکه یم
د   حق مهاجران از آن ها سهم یم گی 

 «.وسیله در گرفی 

قوس از مساعدت نقدی  13شنبه 5  ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت هلمند به روز 
داد.  275برای   خانواده بیجا شده نایسر از جنگ در آن والیت خی 

 

 

به مرکز والیت بیجا و توسط این اداره شناساب  شده محالت مختلف ها قبال از اثر جنگ از این خانواده
 بود. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

که با حضور بوده   IRCهزار افغاب  به هر خانواده از جانب موسسه  9کمک یاد شده به هر فامیل مبلغ 
 نماینده این اداره و موسسه یاد شده توزی    ع شد. 

 

 

قوس، از توزی    ع مواد غذاب  برای  15ریاست امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت هرات به روز شنبه 
داد. خانواده بیجاشده نایسر از نا امت   47  ها در آن والیت خی 

 با موسسات های یاد شده قبال از وال خانواده
ی

یات مختلف به هرات بیجا و توسط این اداره در هماهنگ
 همکار شناساب  شده بود. 

کیلو   ۲عدد بیسکویت و  ۲۱کیلو دال ،   ۲۵لیی  روغن ،  ۲۰کیلو آرد،   ۲۰۰کمک یاد شده به هر خانواده 
 شد.  بوده که با حضور نماینده این اداره و نهاد یاد شده توزی    ع CRDSAنمک از جانب موسسه 
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وزارت امور مهاجرین 
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کلینیک توزی    ع   ۷۰گروه ویژه ویروس کرونا در مسکو روز شنبه اعالم کرد که واکسن اسپوتنیک وی را در 
 .در روسیه است ۱۹-کند و این اولی   واکسیناسیون جمیع کوویدیم

 

 
س  پزشکان و سایر کارکنان پزشگ، معلمان و بنا به گزارش این گروه، واکسن ساخت روسیه ابتدا در دسی 

ین خطر ابتال به این بیماری قرار دارند  .مددکاران اجتمایع قرار خواهد گرفت زیرا این افراد در معرض بیشی 

شما در یک موسسه “است که: در پیایم که یگ از معلمان مسکو اوایل روز شنبه دریافت کرد، نوشته شده
 ”.از اولویت باالب  برخوردار هستید ۱۹-ی واکسن کوویدآموزیسر مشغول به کار و برا

مورد ثبت   ۶۸۶۸مورد جدید را ثبت کرد، در حایل که یک روز قبل از آن  ۷۹۹۳مسکو، در یک شبانه روز 
 .بودکرده

، شهردار مسکو روز جمعه در وبسایت شخیص خود نوشت:   ۵،۰۰۰ساعت اول،  ۵در “رسگتی سوبیانی  
ین  –ام کردند نفر برای واکسن ثبت ن معلمان، پزشکان و مددکاران اجتمایع کساب  هستند که در معرض بیشی 
 ”.قرار دارند ۱۹-خطر ابتال به کووید
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ای هستند، زنان باردار و کساب  که یط در حال حاض  واکسن برای افرادی که دارای اختالالت سالمت  زمینه
 .اند ممنوع استدو هفته گذشته بیماری تنفیس داشته

گذاری مستقیم است، اسپوتنیک وی، که توسط صندوق رسمایهتولید کرده ۱۹-روسیه دو واکسن کووید
ی ساخته شدهروسیه پشتیباب  یم است. آزمایشات نهاب  شود، و یک واکسن نی   توسط موسسه وکتور سیی 

 .برای هر دو واکسن هنوز تکمیل نشده است

 و کارآب  دانشمندان در مورد رسعت کار روسیه و آغاز 
ده قبل از تکمیل آزمایشات ایمت  واکسیناسیون گسی 

 .کامل، نگران هستند

روز پس از دوز اول تزریق  ۲۱شود، به این ترتیب که دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی در دو مرحله انجام یم
 .شودیم

کرده بود و پلیس در ها را در اواخر ماه مارچ تعطیل  ها و کافههای عمویم از جمله پارکمسکو همه مکان
ها در این شهر از اواسط ماه جون کاهش زد. محدودیتها برای ممانعت از نقض قوانی   گشت یمخیابان
 .یافت

مورد جدید را گزارش کرد که باالترین تعداد مبتال در یک روز است؛  ۲۸،۷۸۲به طور کیل روسیه روز شنبه 
 .استنفر رسیده ۲،۴۳۱،۷۳۱به  رقم کل جمعیت مبتال به کرونا ویروس در این کشور 

 

 

 

 


