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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

   پ ک  یتراف ک    هیترک
 4 --------------------------------------------------------- (وزیوژل  دي) مهاجر ن والډافغان ک هځپن ېښ 

 بیادغام بازگشت کنندگان صحبت کرد) و  یها برادر رابطه به برنامه IRARA الملیل ی   دفتر ب سیامور پناهندگان با رئ ی   مع

 6 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وزارت( تیسا

 7 ---------------------- وزارت( تیسا بیکردند) و   افتیر د ی  غذا ت  وغ ی  مساعدت غذا ابیصد خانواده در فار از سه شیب

ش داده است) مهاجر ن انیرا در م روای   یمار یکرونا ب  روسیو  یت  همه گ  8 ------------------------ ز(و یمهاجران جوان گستر

گذار  (اروپا هیاتحاد ف  یبالتکل وار یدر پشت د پناهی   انیپناهجو   10 ------------------------------------------------ (رنایا یخت 

 13 --------------------------------------- (وزیها را لغو کرده است) مهاجر نافغان «کارت جعیل»هزار  ۲۰۰پاکستان حدود 

 15 ------------------- (وزین ور ی)  کردند  تینگار شکادو روزنامه ؛«انیپناهجو  یدر پوشش خت   یمقامات فرانسو  تراش  مانع

ا جاد یاروپا خواهان ا هیاتحاد  16 ------------------------ (لهیو  چهیشد) دو  ا یبوسن یمهاجران در کمپ ها یبرا انسای   طیش 

انهیمهاجر نجات داده شده از مد ۲۶۵اوپن آرمز  کشتر   18 ---------------------- (وزی) مهاجر نکندیم دهایپ لیسیرا در س تر

ا جاد یاروپا خواهان ا هیاتحاد  19 ------------------------ (لهیو  چهیشد) دو  ا یبوسن یمهاجران در کمپ ها یبرا انسای   طیش 

یر یافغانستان ه
ٔ
 20 ----------------------------- وله( چهی) دو فرستدیم ا یکمپ مهاجران به بوسن  یآتش سوز  بررش یرا برا ا
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 اخبار میر  کامل

 

 

 له ارشیف څخه: مهاجر د ترکیې او یونان په سرحد کې. کرېډېت: رویترز

 .د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای   چ   ترکیه ک  پنځه افغان مهاجر ترافیک  پېښه ک  وژل شوي دي

نځ پاڼه لیکیل  چ   پېښه د ترکت   د آغرې والیت د دوغوبایزید سیمه ک  رامدغه وزارت تت  ماښام پر خپله ټویترر 

 .ته شوې ده

  د مهاجرو موټر د زیات شعت له امله له شرکه منحرف شوی دی چ   په پایله ک  
د نوموړي وزارت له مخ 

 .افغانانو خپل ژوند له السه ورکړی دی ۵ی   

  کوي او د د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چ   انقره ک  د ا
   د څرنګوال  په اړه پلټت 

فغانستان سفارت د پېښ 

  تدابت  نیول  
ی  ر وري مرستو لپاره ی   چټک او بت 

  او له زیان لیدلو شه د ض 
مړیو د انتقالولو، د ټپیانو د درملت 
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 .دي

 

   .د یاد وزارت په بیانیه ک  روښانه شوې نه ده چ   پېښه کله رامنځ ته شوې ده
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 هللا کاکر معی   امور پناهندگان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان روز دوشنبه ) 
 
جدی( سال  15وف

 بی   الملیل 
 با رییس دفتر

 
 بهتر به بازگشت   IRARAروان در نشست تعارف

ی
در مقر وزارت، در رابطه به رسیدک

 کنندگان و ادغام پایدار آنان بحث و تبادل نظر کرد. 

ی بههای ایجاد اشتغال و توزی    ع کمکهایش در بخشز فعالیتمسئول این دفتر ا بازگشت کنندگان های بش 

 وضاحت داده و خواهان تداوم این فعالیت ها در چهارچوب یک تفاهمنامه همکاری با وزارت شد. 

از  همکاری ادارات بی   الملیل در بخش ادغام بازگشت کنندگان،در ادامه، معی   امور پناهندگان با تاکید به

 به بازگشت کنندگان وجود دارد فعالیت نماید تا 
ی

این اداره خواست تا در ساحات که خالی کار برای رسیدک

د.   همه بازگشت کنندگان به گونه یکسان تحت پوشش خدمات قرار گت 

 

 

 

 



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

7 

 

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

 

 کنندگان وزارت امور مهاجرین وعودت

 

 

جدی( از توزی    ع مساعدت  14ریاست امور مهاجرین وعودت کنند گان والیت فاریاب به روز یک شنبه )

های قیصار، خواجه ست   خانواده که به دلیل حمالت طالبان از ولسوال 333غذای  وغت  غذای  برای 

داد.   پوش در شهرمیمنه بیجا شده بودند، خت 

کیلو دال نخود ، دو کیلو نمک از سوی سازمان   25لیتر روغن،  8هر خانواده بیجا شده چهار بوچ  آرد ،به

خانه، صخ، چهارتخته ،بسته WFPبی   الملیل مهاجرت یا  طفالنه، وسایل آشت  
های پوشاک زمستای 

با حضورمعاون وال ، نماینده های اداره مهاجرین و  UNICEFکمپل و دوتخته ترپال از سوی سازمان

 توزی    ع شد.  های یاد شده در مرکز موسسه
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 وزیعت غذا پاریس شهر حومه مناطق از یکی در کنند، می کار « Solidarité migrants Wilson » امدادگر گروه برای که رضاکارانی
 Imago Images :از عکس./۲۰۲۰ سال مارچ ۳۱. کنند می

ی ویروس کرونا صحت روای  جوانان مهاجر را متاثر کرده است. از دید محققان  دریافته اند که همه گت 
 .آنان، همزمان با تعطییل عمویم، ارتباطات جوانان مهاجر با یک دیگر به گونه شدید کاهش یافته است

 احساس تنهای  مهاجران جوان که به هر حال از خانه ها و خانواده های شان جدا شده اند، به اندازه  
 
کاف

ش بیشتر کرونا باعث جدای  بیشتر آن ها یم ی از گستر کنند و حاال محدودیت های اعمال شده برای جلوگت 
 .از جامعه شده است

 «The Conversation» دسمت  در وب سایت ۲۲به گزارش نویسندگان یک گزارش جدید که به تاری    خ 
 در انزوا و شوک های  که مهاجر 

ی
ان جوان در مست  فرار متحمل شده اند، تاثت  بسیار جدی نش  شد، زندک

 .بر صحت روای  آن ها گذاشته است

 «École des Hautes Etudes en Santé Publique » پاتریسیا لونکل، پروفیسور جامعه شناش در
(EHESP) (و الیسیا لفه بور، جامعه شناس و مدیر کارها )ی مکتب تحصیالت عال در زمینه صحت عمویم
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در میان  «Ulysses syndrome» تحقیقایر در همان نهاد، گفتند که متوجه افزایش شدید سندروم اولیس
 .مهاجران جوان شده اند

 را شامل این سندروم به مهاجرت ارتباط داده یم
ی

، اختالالت گسستک ، ناراحتر و نگرای 
ی

شود و افشدک
 .دهد به سندروم اولیس را نت   افزایش یمابتال شود. اضطراب شدید در یک دوره طوالی  مدت احتمال یم

توانند بسیار جدی باشند: حمالت اضطرای  یا توهم که به احساس عوارض این سندروم یم»به گفته لونکل: 
 «.شودبالتکلیف  )به خاطر مبهم بودن وضعیت اقامت( نسبت داده یم

 .و آموزش حرفه ای اشاره کرداو بر دشواری های ناش  از نبود امنیت اجتمایع، وضعیت سکونت 

ش بیشتر بیماری کرونا به بدتر شدن  ی از گستر به گفته محققان، محدودیت های اجتمایع برای جلوگت 
 روزمره مهاجران جوان و ارتباطات اجتمایع آن ها مختل شده است

ی
 .وضعیت منجر شده است. چون زندک

 .مهاجران حتر بیشتر از گذشته افزایش یافته استبه طور مثال با کاهش توزی    ع غذا در سال گذشته، انزوای 

ما امنیت را برای این انسان ها فراهم کرده ایم، اما آن ها به حال خود تنها گذاشته شده »لفه بور گفت: 
اند. بسیاری از گروه های امدادگر کوچک مجبور به تعلیق فعالیت های شان شدند و مهاجران جوان که از 

، انزوا و دوری   «.از گذشته شده اند برند، حاال تنهاتر از خانواده های شان رنج یمتنهای 

ی که مهاجران جوان بر آن متک بودند، توسط افراد رضاکار ایجاد یم»او افزود:  شد و حاال ارتباطات بش 
امون آن ها وجود ندارد و وضعیت روچ آن ها حتر از گذشته نت   بدترشده هیچ گونه صمیمیت و گرما در پت 
 «.تاس

ی کرونا به دو تعطییل عمویم منجر شده است و  ، همه گت   مانند بسیاری از کشورهای اروپای 
در فرانسه نت  

 نت   که بیشتر توسط گروه
ی

یه و حایم مهاجران ارائه  در نتیجه، فعالیت های اجتمایع و فرهنک های خت 
 .شدند، تعطیل شده استیم

ی کرونا باعث ایجاد  اضطراب بیشتر در میان مهاجران شده است. بسیاری از آن ها  انزوای ناش  از همه گت 
، کمبود خواب و مواد غذای  از بیماری 

مکان مناست  برای سکونت ندارند و به خاطر وضعیت بد بهداشتر
، گوارش  و شدرد رنج یم  .برندهای پوستر

ایط صخ مهاجران را در این کشور  وری اکادیم میل طب فرانسه ش  خواند و افزود  « نگران کننده»در ماه فت 
 «.مشکالت روچ روای  در میان مهاجران شش برابر مردم محیل است»که 

ایط بد بهداشتر و انتظار طوالی  مدت برای  این اکادیم دلیل آن را نبود مکان مناسب برای سکونت، ش 
  .دریافت مدرک اقامت دانست

 ان در مراکز دولتر بازداشت به قصد اخراجاین دو پژوهشگر در گزارش شان نسبت به وضعیت مهاجر 
(CRA)  هشدار دادند. در حال که فرانسه در طول تعطییل های عمویم قادر نبوده مهاجران را به کشورهای

 .برندمبدا شان بفرستد، این مراکز بازمانده اند و مهاجران کماکان در آن جا در بازداشت به ش یم
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ش به امکانات درمای  سال گذشته حتر ناظر کل بر مراکز  بازداشت مهاجران به قصد اخراج از مشکالت دستر

شک در آن جا شدیدا انتقاد کرد. لفه بور گفت، شمار افرادی که بیماری  به خصوص به مراقبت های روانت  

 .برند، رو به افزایش استهای روای  دارند و در این مراکز به ش یم

 

 

در شمای کشنده زمستان در مرزهای اتحادیه اروپا شگردان  شپناه در حالجوی ی  هزاران پناه -ایرنا -تهران

 .پذیرش این افراد همچنان ادامه داردهستند که اختالف نظر مقامات اروپای  در مورد 

 ی  
 به گزارش روز دوشنبه ایرنا، پناهجویای  که به ویژه پس از آتش سوزی در اردوگاه آوارگان لیپا در بوست 

ان پذیرش پناهجویان  شپناه شده اند، در میانه اختالفات مقامات اروپای  برای مشخص کردن نحوه و مت  

 .شگردان مانده اند

گزاری  د.پ.آ. آلمان در این رابطه نوشت: در مرز خارچ  اتحادیه اروپا هزاران نفر در هوای زمستان و خت 

 کمک 
ی

 در مورد چگونک
 
ایط دشواری روزگار یم گذرانند، در آلمان نمایندگان احزاب دولت ائتالف تحت ش 

 .یل پیدا کردبه آنها توافق ندارند اما یک چت   واضح است و آن اینکه باید برای این مشکل راه ح

بر این اساس نمایندگان احزاب دموکرات مسیخ و سوسیال دموکرات در مورد پذیرش پناهندگان از اردوگاه 

معاون گروه پارلمای  سوسیال دموکرات ها از « آخیم پست»های یونان یا بوست  اختالف نظر دارند. 

https://www.irna.ir/news/84172889/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%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
https://www.irna.ir/news/84172889/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%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
https://www.irna.ir/news/84172889/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%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
https://img9.irna.ir/d/r2/2021/01/04/4/157803172.jpg
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« تورسیر  فرای»و « رتسفردریش م»پیشنهاد پذیرش مهاجران خت  داده اما   موافقت حزبش با

ه مهاجرت این افراد به اروپا هشدار یم دهند  .سیاستمداران دموکرات مسیخ درباره انگت  

، اتحادیه اروپا را به شکست کامل به ویژه در مورد اوضاع  Pro Asyl در همی   حال سازمان حایم پناهجویان

 .پناهجویان در بوست  ، متهم کرد

هم در جزیره لسبوس یونان و هم در منطقه مرزی بوست  با کرواش عضو  این در حال است که مهاجران

 به طور نامناست  اسکان داده یم شوند. اوضاع در بوست  و هرزگوین بسیار 
 اتحادیه اروپا ، در هوای زمستای 

حاد است ، جای  که اردوگاه لیپا حدود یک هفته قبل در آتش سوخت و انتقال صدها نفر به سایر اماکن 

 .یگر با شکست مواجه شدد

به آژانس مطبوعایر آلمان گفت: "آنچه در حال حاض  در بعض  از نقاط « آخیم پست»در این رابطه 

جزایر یونان و بوست  و هرزگوین تجربه یم کنیم وضعیتر اضطراری بوده و از این رو کمک و پذیرش پناهندگان 

ورت است  .یک ض 

ات مخالفت کرد. نامزد ریاست حزب حاکم آلمان به روزنامه های  با این حال فردریش مرتس با این اظهار 

، کل اتحادیه اروپا موظف است به پناهندگان در بالکان یا جزایر  گروه رسانه ای فونکه گفت: بیش از هر چت  

  اینکه همه به آلمان بیایند حل کرد. این مست  دیگ
ر یونان کمک کند. این فاجعه انسای  را نیم توان با گفیر

 .از نیستب

تورسیر  فرای معاون رئیس حزب دموکرات مسیخ نت   با پذیرش مهاجران از بوست  مخالفت کرد. وی به 

 د.پ.آ. گفت: این یم تواند به شعت سیگنال مهلیک را برای آزاد بودن راه ها به سوی آلمان مخابره کند. ما 

 برای مهاجرت به اروپا ایجاد خواهیم کرد
ی

ه بزرک  .انگت  

 حادیه اروپا برای دردی مزمنمسکن ات

بحران مهاجران به ویژه پس از تحوالت موسوم به بهار عری  در خاورمیانه و شمال آفریقا شدت گرفت و 

اتحادیه اروپا یط این سالها نتوانسته راه حل قطیع برای آن بیابد. در حال حاض  هزاران پناهجو در پشت 

اییط ناگوا ی دیوارهای بلند این اتحادیه در ش  ر و طاقت فرسا به ش یم برند و به انتظار وایه تصمیم گت 

 .مقامات اتحادیه نشسته اند

ایط بسیار حاد پناهجویان در بوست  نت   اتحادیه اروپا به نسخه ای موقت روی آورده و  در واکنش به ش 

جوسپ »است. میلیون یورو دیگر به بوست  و هرزگوین را متعهد شده  ۳.۵برای اسکان بهتر آنها پرداخت 

ایط را غت  قابل قبول خواند و از « بورل مسئول سیاست خارچ  اتحادیه اروپا با اشاره به این کمک مال، ش 

 .مقامات بوست  خواست تا اجازه ندهند پناهجویان در شما بمانند
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دیگر دیپلمات سفت  آلمان و « مارگارت اوبر»نماینده اتحادیه اروپا به همراه « یوهان ستلر»در همی   حال 

قابل قبول « سلمو سیکوتیچ»های اروپای  با   غت 
ً
وزیر امنیت بوست  دیدار کرد و درباره وضعیت کامال

 و حقوق اساش صدها نفر در خطر جدی است. این در حال 
ی

پناهجویان گفتگو کرد. ستلر گفت که زندک

چنان در این مورد که باید برای این است که اقدایم عمیل در این خصوص انجام نگرفته و اتحادیه اروپا هم

 .مشکل فورا راه حیل یافت، لفایط  یم کند

 با انتقاد از ی  عمیل اروپای  ها اعالم کرد که در دروازه های اتحادیه اروپا هیچ "فرصتر  Pro Asyl سازمان

ی خواستار باز شدن مرزها و راه دادن   وجود ندارد. فعاالن حقوق بش 
ی

مردم یخ زده برای حمایت و پناهندک

به اتحادیه اروپا شدند. آنها همچنی   خواستار انتقال شی    ع "پناهندگان" به یک پناهگاه اضطراری در شهر 

 .مرزی بیهاچ شدند

 نبود امکانات و مخالفت های محیل با اسکان پناهجویان

پناهندگان در یک  در حال که کمیسیون اتحادیه اروپا و سازمان بی   الملیل مهاجرت خواهان ایجاد اردوگاه 

وکه در بیهاچ هستند، مقامات محیل با آن مخالفت یم کنند. هفته گذشته ، مقامات تالش   کارخانه متر

کردند تا پناهندگان را به یک پادگان سابق در جنوب کشور منتقل کنند. با این حال، پناهندگان نتوانستند 

اض خود را به ورود آنها اعالم  اتوبوس ها را در مقصد ترک کنند ، زیرا ساکنان با تجمع د ر این محل، اعتر

 .کردند

https://img9.irna.ir/d/r2/2020/12/30/3/157794007.jpg
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 سوخت و زیرساخت های آن در شعله 
ی

 اردوگاه پناهندگان سابق در نزدیک لیپا در آتش سوزی بزرک
ی

به تازک

اض به تصمیم سازمان بی   الملیل   نابود شد. پلیس معتقد است که ساکنان سابق در اعتر
ً
های آتش کامال

 .تخلیه اردوگاه، آن را آتش زده اندبرای  (IOM) مهاجرت

امدادگران سازمان بی   الملیل مهاجرت یک روز قبل از کریسمس از اردوگاه خارج شده بودند زیرا این مکان 

 بود. این اردوگاه در لیپا به عنوان محل اقامت موقت در ماه آوریل ایجاد شد
 
ه فاقد برق ، آب و گرمایش کاف

 .ن مکان، امکان دیگری برای اقامت منظم پناهندگان در این منطقه وجود نداردبود و در حال حاض  به جز ای

 بیهاچ واقع شده است. این اردوگاه   ۲۵اردوگاه لیپا در منطقه ای غت  قابل مهمان در 
ر
ف ی جنوب ش  کیلومتر

ا در حومه همی   شهر برپا شد. در نتیجه این ا قدام ، در سپتامت  )شهریور( پس از بسته شدن اردوگاه بت 

هزار نفری در شمال غری  بوست  ناپدید یم شدند.  ۶۰پناهندگان و مهاجران باید از اماکن عمویم این شهر 

با گذشت چند ماه مقامات هرگز به وعده خود در مورد اتصال لیپا به برق و آب وفا نکردند. سازمان های 

انسای  اردوگاه انتقاد کردند. سازمان ا ایط غت  ی از ش  این اردوگاه را یک « بالکان روت»تریښ  حقوق بش 

ی دیگر توصیف کرد که از اردوگاه پناهندگان در جزیره لسبوس یونان جای  که در سپتامت  سوخت،  «موریا»

 .کنایه داشت

نزدیک به کشور عضو اتحادیه اروپا کرواش برای  سانا به دلیل-شهر مرزی بیهاچ واقع در استان اونا

سیار جذاب است. در اینجا شاخه ای از مست  بالکان عبور یم کند که از طریق آن پناهندگان و مهاجران ب

توسط دهها  ۲۰۱۸پناهندگان و مهاجران سیع یم کنند از ترکیه به اروپای غری  بروند. این مست  از سال 

فقر از  هزار پناهجو برای رسیدن به کشورهای اتحادیه اروپا استفاده یم شود. آنها در حال فرار از جنگ و 

 یم   ۸۵۰۰خاورمیانه ، آسیا و آفریقا به اروپای غری  هستند. در حال حاض  حدود 
ی

پناهنده در بوست  زندک

 .کنند

 

هزار کارت هویت مهاجران افغان را که به ادعای او به شکل  ۲۰۰وزارت داخله پاکستان اعالم کرد که حدود 
قانوی  افغان هزار مهاجر غ ۸۰۰های پاکستای  حدود جعیل توزی    ع شده بود لغو کرده است. به گفته مقام ت 

 .برنددر این کشور به ش یم

نگاران گفت که حدود  پاکستان شیخ رشید، وزیر داخله هزار کارت هویت  ۲۰۰روز شنبه در اسالم آباد به خت 
را به گونه جعیل به دست آورده  مهاجران افغان این اسناد  که   مهاجران افغان را لغو کرده است. او ادعا کرد

 .بودند
های گفت توضیح نداد که این کارتوزیر داخله پاکستان که در اداره دیتابیس و ثبت نفوس پاکستان سخن یم

 .اندجعیل در کدام مناطق پاکستان لغو شده

https://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.infomigrants.net/prs/search?q=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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ند اما هنوز ااو در ادامه گفت حدود یک ونیم میلیون مهاجر افغان به صورت قانوی  در پاکستان ثبت شده
قانوی  در این کشور به ش یم ۸۰۰هم نزدیک به   .برندهزار مهاجر دیگر به گونه غت 

 
 UNHCR از عکس. پاکستان در افغان مهاجر خانواده یک

شود و به همی   دلیل توزی    ع یم« اسناد جعیل تولد، مرگ و یا کرایه خانه»شیخ رشید گفت که در پاکستان 
 .هزار کارت هویت را لغو کرده است ۲۰۰دولت حدود 

، ساالنه صدها هزار نفر را بر اساس تازه ترین آمار  منتش  شده از سوی سازمان ملل متحد، جنگ و ناامت 
ین شمار مهاجران افغان  در داخل و خارج از افغانستان آواره یم کند اما با این حال در سال گذشته، بیشتر

 .اندبه افغانستان برگشته

ی سازمان ملل متحد، تا اوایل م  کمک های بش 
ی

 اه دسمت  گذشبه گفته اداره هماهنک

 اندهزار مهاجر بدون سند از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته ۸۲۴ته 
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    فرانسه شمال هایاردوگاه از  پناهجویان تخلیه

ی و گزارش نحوه اند نگار فرانسوی که مدیعدو روزنامه تخلیه اردوگاه پناهحویان  در تالش برای پوشش خت 
 .کایت کردنداند، به دادگاه شدر شمال این کشور با موانع مقامات دولتر و محیل روبرو شده

اض به کارشکت  و ایجاد مانع بر ش  است که به گفته دو « رسای  آزاداطالع»این شکایت در واقع نویع اعتر
های پناهجویان در سواحل ایک به دلیل عدم صدور مجوز پوشش عملیات تخلیه اردوگاهنگار شروزنامه

 .گرفته شده است  در پیش« کاله-دو-پا»شمال و منطقه 

نگار فرانسوی روز دوشنبه با طرح شکایت در دادگاه اداری شهر لیل از مسئوالن قضای  خواستند دو روزنامه
ش  تا با صدور حکیم مقامات دولتر و محیل در مناطق شمال این کشور را ملزم به دادن اجازه برای دستر

 .پناهجویان کنند های تخلیه اردوگاهآنها به محل

ی و تهیه گزارش  دادگاه قرار است حداکتر تا روز سه شنبه رای خود را به این درخواست که برای پوشش خت 
 .از نحوه تخلیه ارودگاه پناهجویان ارائه شده، صادر کند

 پناهجوی  
 
ید را  ما  هایبچه بیاید  کم  دست کاله:   در  ایران  ببر

 کاله  در  پناهجویان علیه پلیس سابقه نر  خشونت از  یورونیوز  ویژه گزارش 

، همکار عکاس خود در دادگاه اداری شهر لیل سیمون هامه، روزنامه نگار فرانسوی که به همراه لوی  ویتر
ما قبل از هر چت   برای یک مطالبه »حضور یافته بود در جریان جلسه دادرش به این شکایت ترصی    ح کرد: 

https://fa.euronews.com/2019/02/01/exclusive-iranian-refugee-in-calais-to-euronews-at-least-take-our-children
https://fa.euronews.com/2017/07/28/exclusive-french-police-accused-of-abusing-calais-migrants
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خواهیم که امکان ساده اینجا هستیم که به انجام کار و وظایف ما در لحظه مربوط یم شود؛ ما فقط یم
 «.افتد را پوشش دهیمبازگشت فراهم شود و بتوانیم آنچه در آنجا اتفاق یم

ی عملیات تخلیهساله که هفته گذشته بارها با موانع  ۳۰و  ۲۵نگار این دو روزنامه  جدی برای پوشش خت 
بودند این  های مستند را دریافت نکردهپناهجویان در مناطق شمال فرانسه روبر شده و امکان تهیه گزارش

قانوی  اصل آزادی اطالع رسای  محکوم کردهها را به عنوان نقمحدودیت  .اندض آشکار و غت 

ایط های شمال فرانسه وضع محدودیت، از شهر «دانکرک»در مقابل یک مسئول فرمانداری  ها را در ش 
« کالسیک»ای داند و معتقد است که ایجاد حریم امنیتر در اینگونه عملیات مسئلهویژه امری طبییع یم

 .است و این امر نباید هیچ فرد و یا حتر فعاالن مطبوعایر را متعجب کند

ی از وقوع هر  گونه حادثه ناگوار است زیرا به گفته وی در به گفته این مقام محیل، موضوع اصیل جلوگت 
سازی زیادی در حاد تردد در منطقه هستند و امکان وجود آالت ساختمای  و راهجریان این عملیات ماشی   

 .های گرم و یا شد نت   وجود داردسالح

ای مطبوعایر بیانیهمعاون بخشدار منطقه کاله نت   در همی   راستا یادآور شده که در پایان هر عملیات تخلیه 
 .شودشامل جزئیات کامل عملیات و نام افراد تخلیه و پناه داده شده منتش  یم

 به صورت داوطلبانه از اقدام قضای  گفتت  است که اتحادیه میل روزنامه
نگاران فرانسه با انتشار یادداشتر

قابل غت  قابل »های  را نگار شایک حمایت و وضع چنی   محدودیتدو روزنامه توجیه و نقض آشکار و غت 
  .تلفر کرده است« انکار اصل آزادی مطبوعات

 

 
 .هستند حرکت در جنگل سوی به مهاجران بوسنیا، در لیپا کمپ شدن مسدود از پس
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ان سه کشور اروپای  در جریان دیدارشان با وزیر نماینده ویژه اتحادیه   و هرزگوین و سفت 
اروپا در بوست 

ان   برای آن ها شدند. سفت 
 انسای 

ی
ایط زندک امنیت بوسنیا خواهان اسکان مهاجران ی  خانمان و ایجاد ش 

اختیار این   در « قابل توجیه»اتحادیه اروپا گفتند که در قبال تعهدات انسان دوستانه بوسنیا حمایت مال 
 .کشور گذاشته شده است

ان اتریش، ایتالیا و آلمان  ر این  دیوهان ساتلر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بوست  و هرزگوین همراه با سفت 
 مهاجران ی  

ی
ایط زندک کشور روز شنبه با سلمو چیکوتیچ، وزیر امنیت بوسنیا دیدار کردند و راجع به ش 

 .نمودند خانمان در این کشور گفتگو 

از ماه گذشته که کمپ لیپا در نزدیک شمال غرب بیهاج، در شعله های آتش سوخت، مهاجران ی  خانمان 
 .در آب و هوای بسیار شد به حال خود رها شده اند

ی صدها تن به صورت جدی در »ساتلر گفت:   و حقوق اولیه بش 
ی

قابل قبول است. زندک این وضعیت غت 
کت دارد و به عنوان یک کشور مشتاق خطر است. بوست  و هرزگو  ین در ابزار حقوق بش  بی   الملل ش 

د  «.عضویت در اتحادیه اروپا باید وظایفش را جدی بگت 

ان خواهان مساعد نمودن   انسای  »سفت 
ی

ایط زندک و وجود امکانایر مانند آب و برق در کمپ موقتر « ش 
 .یدا کردن یک راه حل درازمدت شدندشدند. آن ها خواهان یک کمپ کامال مجهز در منطقه و پ

ان به این اشاره کردند که اتحادیه اروپا   ۸۵.۵به مبلغ حدود « حمایت جالب توجه»در این دیدار، سفت 
مسئولیت »گذارد تا این کشور بتواند میلیون دالر( را در اختیار بوست  و هرزگوین یم ۱۰۳.۷میلیون یورو )

دوستانه اش  .مهاجر و آواره در این کشور کمک کنند ۸۵۰۰به  را انجام دهد و« های بش 

ا  ا شدند. اما مقام های بوسنیا با گشایش کمپ بت  آن ها تا زمان بازسازی لیپا، خواهان بازگشای  کمپ بت 
 .مخالف هستند

ایط  انسای  »از کمپ لیپا به خاطر ش  در آن جا بارها انتقاد شده بود. لیپا به عنوان یک شپناه موقت « غت 
 .در فصل تابستان باز شد و در آخرین هفته ماه دسمت  برای نوسازی در فصل زمستان مسدود شد

ون دالر( از بوسنیا حمایت کرده و وعده میلی ۷۳میلیون یورو ) ۶۰اتحادیه اروپا که برای مدیریت بحران با 
میلیون یوروی دیگر را نت   داده است، نسبت به وقوع یک بحران قریب الوقوع در این کشور هشدار  ۲۵
 .داد

مانده اند، بسیاری از آن ها سیع دارند  ۱۰تقریبا  با  هزار مهاجر از افریقا، آسیا و خاورمیانه در بوسنیا گت 
 .کرواسیا برسانند که عضو اتحادیه اروپا استعبور از مرز خود را به  
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 آرمز اوپن از عکس. داد نجات مدیترانه از جداگانه عملیات دو طی را مهاجر ۲۶۵ آرمز اوپن کشتی

انه را در بندری در سیسیل پیاده یم ۲۶۵کشتر امدادی اوپن آرمز  کند. در مهاجر نجات داده شده از مدیتر
 .کودک وجود دارند  ۶مهاجر زیرسن و بدون همراه و دستکم  ۵۰زن، بیشتر از  ۱۴میان این مهاجران 

 اسپانیای  اوپن آرمز روز یکشنبه اعالم کردند که ایتالیا با درخواست پیاده کردن 
ر مهاج ۲۶۵مسئوالن کشتر

اند. روز دوشنبه کشتر به سوی جزیره سیسیل به راه افتاد و قرار بود بعد از ظهر این کشتر موافقت کرده
 .روز مهاجران را در بندر امپدوکله پیاده کند

ش نوشت که  هوا بارای  است و وضعیت رو به »اسکار کمپس، بنیانگذار اوپن آرمز روز یکشنبه در تویتر
 «.یش خواهند داشتپ دشواری را در کشتر در رود. مهاجران شبوخامت یم

 

های لیبیا نجات دادند. اولی   عملیات نجات بعد مهاجر را یط دو عملیات جداگانه از آب ۲۶۵امدادگران 
 چوی  شگردان در آب به اوپن آرمز  ۱۶۹دسمت  انجام شد و یط آن  ۳۱از ظهر روز 

مهاجر از یک کشتر
تن کودکان  ۶تن از این مهاجران زنان،  ۱۲زا، مسئول روابط عامه اوپن آرمز، انتقال یافتند. به گفته لورا لنو 
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مهاجر دیگر زیرسن و بدون همراه هستند. مهاجران نجات یافته روز اول سال نو مسیخ را در کشتر  ۴۰و 
 .برگزار کردند

مهاجر توسط امدادگران اوپن آرمز از دریا نجات داده  ۹۶جنوری، یک گروه متشکل از  ۲صبح روز شنبه 
یای  هستند روز 

انه دسمت  از سواحل شهر الزاویه در لیبیا راه مدیتر  ۳۱شدند. این مهاجران که بیشتر شان اریتر
 .بودندرا در پیش گرفته

ی کردند و عدهها مدت دو روز را بآن» به گفته لورا لنوزا، تغذیه ای عالیم سوء دون غذا و آب در دریا ست 
 را نشان یم

ی
 .یگر مهاجران زیرسن هستنددتن  ۱۷تن زنان و  ۲از جمله این مهاجران « دهند. شدید و شمازدک

مهاجر دیگر توسط  ۱۶۰این در حالیست که به گفته سازمان بی   الملیل مهاجرت، یط روزهای گذشته 
اند؛ جای  که تحت توقیف و آزار قرار خواهند  شده محافظان ساحیل لیبیا دستگت  و به این کشور برگردانده

 .گرفت

 

 
  .هستند حرکت در جنگل سوی به نمهاجرا بوسنیا، در لیپا کمپ شدن مسدود از پس

ان سه کشور اروپای  در جریان دیدارشان با وزیر  نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بوست  و  هرزگوین و سفت 
ان   برای آن ها شدند. سفت 

 انسای 
ی

ایط زندک امنیت بوسنیا خواهان اسکان مهاجران ی  خانمان و ایجاد ش 
در اختیار این  « قابل توجیه»اتحادیه اروپا گفتند که در قبال تعهدات انسان دوستانه بوسنیا حمایت مال 

 .گذاشته شده است  کشور 
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ان اتریش، ایتالیا و آلمان  ر این  دیوهان ساتلر، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در بوست  و هرزگوین همراه با سفت 
 مهاجران ی  

ی
ایط زندک کشور روز شنبه با سلمو چیکوتیچ، وزیر امنیت بوسنیا دیدار کردند و راجع به ش 

 .خانمان در این کشور گفتگو نمودند

گذشته که کمپ لیپا در نزدیک شمال غرب بیهاج، در شعله های آتش سوخت، مهاجران ی  خانمان از ماه  
 .در آب و هوای بسیار شد به حال خود رها شده اند

ی صدها تن به صورت جدی در »ساتلر گفت:   و حقوق اولیه بش 
ی

قابل قبول است. زندک این وضعیت غت 
کت دارد و به عنوان یک کشور مشتاق  خطر است. بوست  و هرزگوین در ابزار حقوق بش  بی   الملل ش 

د  «.عضویت در اتحادیه اروپا باید وظایفش را جدی بگت 

ان خواهان مساعد نمودن   انسای  »سفت 
ی

ایط زندک و وجود امکانایر مانند آب و برق در کمپ موقتر « ش 
 .حل درازمدت شدندشدند. آن ها خواهان یک کمپ کامال مجهز در منطقه و پیدا کردن یک راه 

ان به این اشاره کردند که اتحادیه اروپا   ۸۵.۵به مبلغ حدود « حمایت جالب توجه»در این دیدار، سفت 
مسئولیت »گذارد تا این کشور بتواند میلیون دالر( را در اختیار بوست  و هرزگوین یم ۱۰۳.۷میلیون یورو )

دوستانه اش  .و آواره در این کشور کمک کنندمهاجر  ۸۵۰۰به  را انجام دهد و« های بش 

ا  ا شدند. اما مقام های بوسنیا با گشایش کمپ بت  آن ها تا زمان بازسازی لیپا، خواهان بازگشای  کمپ بت 
 .مخالف هستند

ایط  انسای  »از کمپ لیپا به خاطر ش  در آن جا بارها انتقاد شده بود. لیپا به عنوان یک شپناه موقت « غت 
 .شد و در آخرین هفته ماه دسمت  برای نوسازی در فصل زمستان مسدود شد در فصل تابستان باز 

میلیون دالر( از بوسنیا حمایت کرده و وعده  ۷۳میلیون یورو ) ۶۰اتحادیه اروپا که برای مدیریت بحران با 
میلیون یوروی دیگر را نت   داده است، نسبت به وقوع یک بحران قریب الوقوع در این کشور هشدار  ۲۵
 .ددا

مانده اند، بسیاری از آن ها سیع دارند  ۱۰تقریبا  با  هزار مهاجر از افریقا، آسیا و خاورمیانه در بوسنیا گت 
 .عبور از مرز خود را به کرواسیا برسانند که عضو اتحادیه اروپا است

 

وزارت امور خارجه افغانستان اعالم کرده است که هیأیر را برای بررش آتش سوزی یک کمپ مهاجران در 
بوسنیا که هفته گذشته بوسنیا به این کشور خواهد فرستاد. تعدادی از ساکنان کمپ لیپا در شمال غرب 

 .دچار آتش سوزی شد، پناهجویان افغان هستند

غم محدودیتاین وزارت با انتشار اعالمیه های ناش  از قرنطی   عمویم ای در فیسبوک گفته است که علت 
 با سازمان بی   الملیل مهاجرت و  تا در در اروپا، سفارت افغانستان در ایتالیا موظف شده است

ی
هماهنک

 .های فعال در بخش پناهندگان، هیأیر را به بوسنیا بفرستدزمانسایر سا
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ت  بر
ٔ
 به مشکالت و نیازهای آی  مهاجران »بنیاد اعالمیه، این هیا

ی
اقدامات و تدابت  الزم را برای رسیدک

 .انجام خواهد داد« هاهای عاجل به آنافغان و رسانیدن کمک

 
 کمپ لیپا در شمال غرب بوسنیا هفته گذشته دچار آتش سوزی شد. عکس از سازمان بی   الملیل مهاجرت

تن از مهاجران  ۹۰۰دسامت  آتش گرفت و حدود  ۲۲شنبه کمپ مهاجران لیپا در شمال غرب بوسنیا روز سه 
ی کردن حدود  ها، مجبور شدند دوباره به این کمپ برگردند. ساعت در بس ۲۴ساکن آن پس از ست 

 .اندبار مهاجران در کمپ هشدار دادههای امدادی نسبت به شمای شدید و وضعیت رقتسازمان

ان سه کشور اروپای  در بوسنیا خواهان اسکان مهاجران و روز یکشنبه نماینده اتحادیه اروپا و سفت  
ایط فراهم  .انسای  برای مهاجران شدند کردن ش 

  

 

 

  
 

 


