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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 -------------------------------------- (وزی) مهاجر ن کند فراهم یم یمهاجران آدرس ادار  یکه برا  سازمان   ل،یفرانسه: دوماز 

 8 --------------------------------------------------- وزارت( تیسا بیخانواده در غور مساعدت صورت گرفت ) و   به ده ها

 9 ------------------------------------------------------------- )هیترک یو ی) رادافتندیمهاجر در موغال از خطر مرگ نجات  16

 9 ------------------------------------------------ ه(لیچه و یپس فرستاده نشوند) دو  ونانیدادگاه آلمان: پناهندگان به  میمتص

 11 ------------------------------------------- (هیترک یو یشد) راد کا یمتحده آمر  االتیکل ا  زن مسلمان مهاجر دادستان   ی   اول

 12 ------------------------------------------------ وزارت( تیسا بی) و  افتی ر یتدو  ی  " درپنجشحقوق   تیورکشاپ "مصون

 13 -------------------------------------- (وزی) مهاجر ن رد یپذاروپا نیم هیرسپرست را از اتحاد سن و ن   ر یانگلستان مهاجران ز 

 14 -------------------------------------------------------- (هیترک یو ی) رادجنون  به کره شمایلکره  پلماتید کیپناهنده شدن 

 15 --------------------------- ه(لیچه و یکرد ) دو   د ییاروپا را تا هیمهاجران از رصبستان به اتحاد یدادگاه به عقب راندن اجبار 

 19 ------------------------------------------- (زو یمهاجر بازداشت شدند) مهاجر ن ۱۷در بالزوج  یی  درگ کی: پس از ا یبوسن

 20 ---------------------------------------- (یآزاد و ی) راد ا یافغان در بوسن انیپناهجو  یحمام برا نیگرمی    ،یعیآب طب ۀچشم

 21 ---------------------------------- ها حمله به حقوق بشر استرسانه یها؛ حمله به آزادرسانه یآزاد تعهد جهان   یامضا
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 اخبار می   کامل

یه که برای مهاجران در فرانسه آدرس اداری فراهم یم ها و مکاتیب کند، هفته دو بار نامهیک سازمان خی 
کنند تا مهاجران کند. اعضای این سازمان همچنی   کمک یممهاجر توزی    ع یم ۵۰اداری را برای حدود 

 .داری خود را حل کنندهای شان را بفهمند و مشکالت امحتویات و موضوعات نامه

ق پاریس، موقعیت دارد. دومینیک  بوا در منطقه-سو-در رون   (Dom'Asile) دفی  سازمان دومازیل رسر
او هنوز « امروز شما نامه ندارید. » گوید: تیلفون به یک مهاجر یم شوکه، از اعضای رضاکار سازمان، در

 .شودتیلفون را نگذاشته که باردیگر صدای زنگ بلند یم

ظهر،  بعد از  ۱اجران در سازمان دومازیل، هفته دوبار باز است و هر روز از ساعت ها برای مهدفی  نامه
ندنامه توانند به این دفی  مراجعه کنند و مهاجران یم  .های شان را بگی 

کنند تا مطمی   شوند که نامه شان رسیده. مهاجران قبل از آمدن، تیلفون یم»گوید: دومینیک شوکه یم
گذرانند و ها برای آمدن به اینجا یک ساعت را در ترانسپورت یمکنند و برخ  ها کار یمتعدادی از آن

 «.خواهند دست خایل برگردندنیم

 
ز مهاجر نیوزاعکس . ۲۰۲۰جنوری  ۱۵بوا، -سو-نیها به مهاجران در دفتر دومازیل، در روتوزیع نامه  
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 داردسازمان دوم
ی

و برای مهاجران  که آدرس ثابت ندارند، یک  ازیل در تمام منطقه ایل دو فرانس نمایندگ
 .های اداری را دریافت کنندها از این طریق نامهکند تا آنآدرس فراهم یم

شود: این سیستم به افراد بدون مدرک و کسان  که گفته یم« یلیسیوندومیس»در فرانسه به این سیستم 
 ) که توسط پناهنده شناخته شده

ی
اند و حق ندارند از سیستم مشابه نامه رسان  به متقاضیان پناهندگ

کند. پناهجویان  که به خاطر شود( استفاده کنند، یک آدرس اداری فراهم یماره یماد کوالیاسازمان  
، نامه ی طوالن  حارص  ازیل توانند به دوماند، نی   یمهای شان را از کوالیا نگرفته و از لیست خط زده شدهغی 

 .مراجعه کنند

آید. او که امروز هایش به دومازیل یمهآرگایا بوز، یک پناهنده بنگالدیشر است که ماه یک بار برای گرفی   نام
د، در یک هوتل پنج ستاره کارورق معاش خود را یم من از »گوید: کند اما آدرس داییم ندارد. او یمیم گی 

 ۳۰ام! همی   حاال در یک اپارتمان بار کوچکشر کرده ۱۸تا کنون،  ۲۰۱۵هنگام آمدنم به فرانسه در سال 
 
ی

گوید که درخواست یک خانه سوسیال کرده زیرا هم او در ادامه یم« کنم. یممی  مرب  ع با هشت نفر زندگ
اب »هایش اتاق    «.زنندها دست به خشونت یمکنند و برخ  وقتنوشند، رسو صدا یمیمزیاد رسر

 های عجیب و غریب اداریهای مهاجران با امال نام

ساس اهاجر، یک شماره دوسیه دارد که بر اند. هر منعداد زیادی از مهاجران برای گرفی   نامه صف کشیده
شود. یک تن از مهاجران با سه نام مختلف )یاکووب، یاگوب یا یاکب( های رسیده طبقه بندی یمآن نامه

ها را با امالهای عجیب و غریب گوید که ادارت مختلف نامدومینیک پوشه یم .نامه دریافت کرده است
 .آیدیش یمنویسند و بعد برای مهاجران مشکل پیم

 

 جنوری، دوصد نامه اداری برای توزی    ع آماده شده است. عکس از مهاجر نیوز ۱۵روز 

https://domasile.org/nos-actions/
https://domasile.org/nos-actions/
https://domasile.org/nos-actions/
https://coallia.org/etablissement/spada-93-aubervilliers/
https://coallia.org/etablissement/spada-93-aubervilliers/
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لوران، یک پناهجوی سنگایل است که در ماه اگست سال گذشته درخواست تجدیدنظر پناهندگیش از 
 یم

ی
آوردن  ه دست کند. لوران برای بسوی محکمه رد شده است. حال او به در خانه یک دوستش زندگ

، درخواست داده اما در نامه هایش را اند که عکسای که امروز دریافت کرده از او خواستهکمک طب  دولب 
 «! یک بار فرستادم باز هم عکس؟ من که» گوید: لوران با عصبانیت یم .بفرستد

 .ه او آدرس بدهندگاه شود و یا برای یافی   غذا و لباس بآ آید تا از حقوقش او هفته یک بار به دومازیل یم

 های اداریکاریاصالح اشتباهات و فراموش

 پذیرانی بود  اینجا یک دف ،۱۹پیش از بحران کووید » گوید: دومینیک امانوئل، یک کارمند رضاکار دیگر یم
ی 

حال این محل « کردیم. ف یمکردیم و چای تعار آمدند، صحبت یمکه در آن با کسان  که دنبال نامه یم
 .ته شده استپذیرانی بس

با گذشت زمان، دومازیل، به غی  از محل توزی    ع نامه، به یک محل رهنمانی و مشورت به مهاجران  بدل 
درباره  شده که به دلیل عدم تسلط بر زبان، با مشکالت زیادی روبرو هستند. به همی   دلیل، کارمندان،

، پیمان دوبلی   یا حقوق اجتما
ی

اند تا بتوانند یع مهاجران آموزش دیدهمسایل مختلف مربوط به حق پناهندگ
 .ها را رهنمانی کنندآن

آیند کسان  هستند که از گوید بیشی  مهاجران  که اینجا یمبوا یم-سو-انِیس سوارت، مسئول دفی  روزن  
ون رفتهدفاتر نامه رسان  دیگر حذف شده ا هبسیاری»اند: باره برگشتهاند و حال دو اند، یا از روند اداری بی 

وع یم ره تنظیم و اصالحات آن را اصالح  های شان را دوباکنند. باید دوسیههمه چی   را دوباره از صفر رسر
 «.کنیم

در دفی  پولیس  ۲۰۱۷طارق زمان زی، ییک از این مهاجران است. آثار انگشت این مهاجر افغان در سال 
ی کرده تا با مخف  شدن  در کامیون به انگلستان برود. او بعد از  ثبت شده است. او چهار ماه را در کاله سیر

 خود را رها یم
ی

کند و به همی   دلیل، کوالیا او را از فهرست نامه رسان  خط تغیی  عقیده، دوسیه پناهندگ
من هیچوقت کارت اوق  برای کمک های پویل ماهانه را دریافت نکردم، زیرا در کاله بودم و پشت »زند: یم

 «.هایم نرفتمنامه



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 ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

 عکس از مهاجر نیوز. ۲۰۲۱جنوری  ۱۵ها و مشکل طارق زمان زی، مهاجر افغان، وا در حال برریس نامهب-وس-دومینیک، رئیس دومازیل در رون  

 یمدرب  هار سال گذشته، طارق در خیمه
ی

کرد که به دالیل مختلف، رس وکارش به های شمال پاریس زندگ
دهم و بعدتر آن را به من پس خواهند داد. من پول را شفاخانه به من گفت که پول ب»شفاخانه کشید: 

دهد که او نامه شفاخانه لریبوازیر در پاریس را به دومازیل نشان یم «ام. دادم اما حال یک نامه دریافت کرده
 .در آن وکیل شفاخانه تهدید کرده است در صورت عدم پرداخت، پول را از حساب بانیک اش خواهند گرفت

وری زند اما وکیل ارصار دار ه وکیل زنگ یمب مند رضاکارماتیلد، یک کار  یورو  ۵۰د که طارق باید تا اول فی 
کنند سازمان دسته جمیع تالش یم پرداخت کند در غی  آن حساب بانیک اش مسدود خواهد شد. اعضای

 .راجعه کندراه حیل برای طارق پیدا کنند و او باید هفته آینده با مشخصات بانیک اش دوباره دومازیل م

 های بد خبر و غافلگبر کنندهنامه

 ۲۰۰از میان »شوند: گوید که در اینجا هم تعدادی از مهاجران بعد از ثبت نام ناپدید یمدومینیک شوکه یم
« اند. ها بدون گذاشی   آدرس، رفتهای که امروز اینجا داریم تعدادی همنیجا خواهد ماند زیرا صاحبان آننامه

ا، اوق  یا محکمه های بدون صاحب، نامهکه تعدادی از نامهاین در حالیست    شده از اوفیر
های راجسی 

انه مراجعه  خهای شان به پسته دهند باید ظرف دو هفته برای گرفی   نامههستند که به مهاجران خی  یم
 .کنند

مراحل اداری است  در فرانسه در بسیاری موارد، تاری    خ یک نامه، تاری    خ آغاز یک دوره کوتاه برای یط کردن
ها معموال، تصمیم رد یا قبویل یک پناهجو، تصمیم رود. این نامهو رعایت آن یک امر حتیم به شمار یم

کنند و برای مهاجران رسنوشت ساز به شمار محکمه تجدید نظر یا حکم خروج از خاک فرانسه را اعالم یم
 .روندیم
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اما ییک از وظایف  « ه و بد دارندغافگی  کنند» ها محتویاتگوید که در بیشی  موارد این نامهدومینیک یم
 .ین است که در این موارد نی   به مهاجران کمک و رهنمانی کنندا کارمندان

 

 

مساعدت غی  خورایک را دلو(  7به روز سه شنبه )آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور 
 انواده بیجا شده نایسر از جنگ و نا امب  در آن والیت توزی    ع نمود. خ  84برای

خانه و سه تخته کمپل از جانب دفی   ، وسایل آشیر 
با  UNICEF به هر خانواده بسته های پوشاک زمستان 

 ماینده امور مهاجرین این والیت توزی    ع گردید . حضور ن
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 مهاجرغی  قانون  در ساحل منطقه داالمان موغال را نجات دادند.  16یل ترکیه های گارد ساحتیم

 

های فرماندیه گارد ساحیل ترکیه بر اساس دریافت اطالعان  مبب  بر کشیده شدن قایق الستییک حامل تیم

 از داالمان به دلیل خران  موتور و درخواست کمک از سوی این گروه، به یاری آنان 
مهاجران غی  قانون 

 شتافتند. 

وهای گارد ساحیل  ه بمهاجر غی  قانون  را از قایق الستییک به داخل قایق گارد ساحیل بردند و آنها را  16نی 

 ساحل رساندند. 

، به اداره مهامهاجران  که به بندر گچک آورده شدند پ جرت استان موغال تحویل س از یط مراحل قانون 

 داده شدند. 

یک دادگاه در آلمان فیصله کرد که دو پناهنده، از این کشور به یونان دوباره فرستاده نشوند. برخ  از 
 یونان را به دست 

ی
 ...ین گزارشاروند. جزئیات بیشی  در آورند، به آلمان یمیمپناهجویان  که حق پناهندگ

 یونان را دریافت کرده و سپس وارد آلمان گردیده بودند، 
ی

یانی که حق پناهندگ
یک مرد سوریانی و یک اریی 

 .حاال نظر به فیصله یک دادگاه آلمان  دوباره به یونان فرستاده نخواهند شد



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

10 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان روز سه شنبه تصمیم گرفت که مانع اخراج این پناهندگان به یونان محکمه عایل اداری شهر مونسی  آلم
" در "شود. در بخشر از فیصله قضات آمده است که آنان   و رفتار تحقی  آمی  

با خطر جدی غی  انسان 
 .یونان روبرو خواهند شد

 
دهدعکس از آرشیف/ روند اخراج یک مهاجر را از آلمان نشان می  

یانی به یونان ممکن است که این دادگاه همچنان عال 
وه کرد، در صورت برگشت این دو مرد سوریانی و اریی 

" مواجه گردند یس به بسیاری از نیازهای اسایس و ابتدانی  .آنان "با تهدید جدی مبب  بر عدم دسی 

 مجدد کرده بودند، اما مورد پذیرش مقام ها
ی

ی این پناهندگان پس از رسیدن به آلمان، درخواست پناهندگ
 آلمان  قرار نگرفت. آنان پیش از این حمایت بی   الملیل را در یونان به دست آورده اند و به این دلیل، در 

 .معرض اخراج به آتن قرار داشتند

 دریافت کرده
ی

، هرگاه یک پناهجو در ییک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حق پناهندگ  بر بنیاد پیمان دوبلی  
 مجدد نمایدباشد، اجازه ندارد که در 

ی
 .عضو دیگر این اتحادیه درخواست پناهندگ

مشکالت شدید مادی" در یونان "اما دادگاه آلمان  در این دو مورد خاص گفته است که این مردان دچار 
  خواهند شد. این محکمه آلمان  به گونه مثال از مشکالت در پیدا کردن رسپناه و ورود به بازار کار یادآوری

 .کرده است

 متقاضیان را نیم»ه گفت: دادگا
ی

توان به عنوان درخواسب  های غی  قابل قبول، رد  درخواست های پناهندگ
آمی   روبرو یم  و تحقی 

انسان   «.شوندکرد زیرا در صورت بازگشت به یونان با خطر جدی برخورد غی 



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

11 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

این کشور ده ها که یونان به عنوان گذرگاه عمده مهاجران و پناهجویان مبدل گردید،   ۲۰۱۵پس از سال 
مرکز را برای اسکان دیه مهاجران ایجاد کرد. با آنهم انتظار طوالن  و گذراندن چندین ماه و سال در این 

 .مراکز یک امر معمول شده است

به گونه مثال، در کمپ "کارا تیپه" در جزیره لیسبوس این کشور بیش از هفت هزار نفر در یک مساحت 
 یم ۳۲

ی
د. این هزاران مهاجر و پناهجو پس از آتش سوزی در کمپ موریا که منتج به کننهکتار زمی   زندگ

 .ویران شدن کامل این اردوگاه گردید، به کارا تیپه انتقال داده شدند

، از وضعیت ناگوار در این کمپ ابراز نگران  یم  .کنندبرخ  از مددرسانان و مدافعان حقوق بشر

میالدی جایگزین متیو اشنایدر دادستان ایاالت متحده آمریکا در  2021ساله در دوم فوریه  52محسن 

ق  میشیگان خواهد شد  منطقه رسر

 

 رسید.  ایاالت متحده آمریکا ربه سمت دادستان  کل د زن مسلمان مهاجر برای اولی   بار یک

  صایمه محسن پاکستان  تبار با انتخاب به دادستان  کل در ایالت میشیگان، لقب "اولی   زن مسلمان که در 

 کشور به این مقام رسیده است" را به خود گرفت. 

" برای وی یممحسن ضمن اظهار اینکه 
ی

باشد، ابراز داشت که "به تعهد به وظیفه این مقام "افتخار بزرگ

 اصیل اش در اجرای قانون اسایس با امانتداری و برقراری عدالت برای همگان پایبند خواهد بود."



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

12 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

میالدی جایگزین متیو اشنایدر دادستان ایاالت متحده آمریکا  2021ساله در دوم فوریه  52محسن 

 میشیگان منطقه در
 
ق  خواهد شد.  رسر

تا کنون در دفی  دادستان کل آمریکا فعالیت کرده است و  2002وی دادستان کل حرفه ای است و از سال 

 قبل از آن نی   معاون دادستان کل نیوجریس و دستیار دادستان کل در منهی   بوده است. 

 یم کنند و م
ی

ساجد متعددی در رسارس این ایالت گفتب  است، در میشیگان شمار زیادی از مسلمانان زندگ

 وجود دارد. 

رئیس جمهور جدید آمریکا در بدو ورود خود به کاخ سفید ممنوعیت « جو بایدن»این در حایل است که 

 ورود مسلمانان به آمریکا را لغو کرد. 

 

 

دلو( ورکشانر را تحت عنوان  7آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت پنجشی  به روز سه شنبه )
اک داشتند. ب تن از زنان و مردان  24مصونیت حقوق  دایر کرد که در آن   یجا شده و مردم محل اشی 

 بطه به خطرات مهاجرتهای غی  قانون  و موضوعات حقوق  توضیحات ارایه نمودند. در این برنامه در را
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

گوید که کشورش از این به بعد، مهاجران زیرسن و بدون رسپرست از اتحادیه وزیر امور مهاجرت انگلستان یم
یه اظهار نگران  کرده و یمرا نخواهد پذیرفت. سازماناروپا  گویند که این تصمیم باعث خواهد شد های خی 

 وارد انگلستانمهاجران زیرسن از راه
 
قانون  و قاچاق   .شوند های غی 

امضا و از سوی دولت دیوید کامرون تائید شده بود اجازه  ۲۰۱۶قانون اصالحیه دبس که در ماه مارچ  
داد مهاجران زیرسن و بدون رسپرست بتوانند از اتحادیه اروپا به انگلستان بروند. تعدادی از مهاجران یم

 .زیرسن در کاله، در شمال فرانسه، با استفاده از همی   قانون به انگلستان رفتند

 
جزیره لیسبوسکودکان مهاجر در کمپ موریا در   

با نمایندگان پرسش و پاسخ اما کریس فیلیپ، وزیر امور مهاجرت انگلستان هفته گذشته در یک جلسه 
د اما از این به بعد برای رفی   در برابر کودکان را جدی یم اگرچه انگلستان مسئولیت خود »پارلمان گفت:  گی 

 «.این کودکان به انگلستان راه قانون  وجود ندارد

توانند به ارچوب قوانی   موجود یمچ دارند، در او در ادامه گفت که تنها کودکان  که در انگلستان خانواده
 .این کشور مهاجرت کنند

، کریس فیلیپ گفت که مسئولیت مهاجران زیرسن و بدون رسپرست در ایندیپندیتبه گزارش روزنامه 
به کودکان  توجه »از همه اتحادیه اروپا به دوش کشورهای عضو آن است. او تاکید کرد که بریتانیا قبل 

 یمخواهد کرد که وابستگان آن
ی

 «.کنندها در بریتانیا زندگ

https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-01-14/138039
https://questions-statements.parliament.uk/written-questions/detail/2021-01-14/138039
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-refugees-legal-route-home-office-b1792353.html
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/child-refugees-legal-route-home-office-b1792353.html
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وزیرا مور مهاجرت انگلستان افزود که بریتانیا به کودکان  اولیت قایل خواهد شد که در کشورهای جنگزده  
ان پول باند و نه آنان  که گی  افتاده  .انددادهرای رسیدن به کشورهای امن اروپانی به قاچاقی 

کودک ن  رسپرست را از   ۴۸۰، بریتانیا تعهد کرده بود که ۲۰۱۶بر مبنای قانون اصالخ دبس در سال 
 
ی

به مهاجر نیوز گفت  (FTDA)اتحادیه اروپا بپذیرد. پیی  هانری، رئیس سازمان فرانسه رسزمی   پناهندگ
های شان محلق شوند. به همی   دلیل هقانون دبس در عمل به تعداد کیم از مهاجران اجازه داد تا به خانواد

 .خواند« سمبولیک»او اظهارات وزیر مهاجرت بریتانیا را 

و بدون رسپرست زمان  آغاز شد که در جریان مذاکرات درباره  ها در مورد رسنوشت مهاجران زیرسننگران  
 .دادبرگزیت، دولت بریتانیا حب  یک بار به هم به رسنوشت این مهاجران عالقمندی نشان ن

ها و نمایندگان پارلمان از دولت انگلستان خواستند که قانون جدید و مشابه چندی پیش، تعدادی از سازمان
ی شود ان جلوگی   .دبس را تصویب کند تا از افتادن کودکان ن  رسپست به دست قاچاقی 

حادیه اروپا، نماینده پارلمان از حکومت درخواست کردند که مهاجران ن  رسپرست را از ات ۷۰بیش از 
 از کمپ

ً
 .برند، بپذیرد یمرس  های یونان، و آنان  را که در شمال فرانسه در کاله و گراند سنت بهمخصوصا

یه یم رند، در  مهاجر زیرسن و بدون رسپرست که در بریتانیا خانواده ندا ۲۸۸گویند حدود سازمان های خی 
 یم

ی
  .کنندکاله و گراندسنت زندگ

کارداری سفارت کره شمایل در کویت بود، به کره جنون  پناهنده  سمتدار یک دیپلمات کره شمایل که عهده

 شده است. 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ارداری سفارت کره شمایل در کویت بود، به کره جنون  پناهنده ک دار سمتیک دیپلمات کره شمایل که عهده

 شده است. 

کارداری سفارت کره شمایل در کویت بود،  سمتدار ه نام ریو هیون وو که عهدهب یک دیپلمات کره شمایل

 به همراه خانواده اش به کره جنون  پناهنده شده است. 

، یونهاپ ، ریو هیون وو، پس از اخراج گزاری رسیم کره جنون  سو چانگ سیک، سفی   بر اساس گزارش خی 

 2017در سال  حریم این کشور توسط سازمان ملل متحد ت سابق کره شمایل از کویت به دلیل قطعنامه

 ره شمایل در کویت منصوب شده بود. ک میالدی، به عنوان رسپرست سفارت

آینده فرزندانش به کره جنون  فرار کند. یک مقام از  گفته یم شود که ریو تصمیم گرفته تا برای تامی   

یو خودداری  ز اظهار نظر بیشی  در مورد فرار ر ا رسویس اطالعات میل کره جنون  که این خی  را منتشر کرده

 کرده است. 

، دو ماه پس از پناهنده شدن  2019تخمی   زده یم شود که این دیپلمات کره شمایل در ماه سپتامی  سال 

 یل، کاردار سفارت کره شمایل در شهر رم پایتخت ایتالیا، به کره جنون  گریخته است. گ-جو سونگ

نفری پناهجویان  ۲۵محکمه قانون اسایس رصبستان پذیرفت که مقام های مسئول این کشور، یک گروه 
قانون  به بلغاریا بازگردانده است. حکومت رصبستان باید برای ۲۰۱۷افغان را در سال   به گونه اجباری و غی 

گوید که با این اقدام، قوانی   بی   الملیل تن از این پناهجویان غرامت مایل پرداخت کند. این دادگاه یم ۱۷
  .نقض شده اند

، در جنگیل ک ه در نزدییک مرز این کشور با چهار سال پیش، پولیس بلغارستان در یک روز رسد زمستان 
نفری شهروندان افغان را پیدا کرد که هفت کودک خوردسال در میان  ۲۵رصبستان قرار داشت، یک گروه 

 .آنان نی   حضور داشتند. آن ها شب را در فضای باز گذرانده بودند

وری سال  ۴بر اساس گزارش پولیس، این مهاجران به تاری    خ   .گرفتند  مورد بازجونی قرار  ۲۰۱۷فی 

حاال حدود چهار سال بعد، محکمه عایل رصبستان با صدور یک حکم ن  سابقه تایید کرد که ماموران امنیب  
قانون  این کشور به جای صدور اسناد مناسب و اسکان دیه پناهجویان در یک رسپناه، آن ها را به صورت غی 

  .از رصبستان اخراج کردند

به خاطر رفتار ن  رحمانه با  ز ماموران مرزی، پولیس و ماموران نظایمسال ها است که فعاالن حقوق بشر ا
 .کنندمهاجران در امتداد مسی  بالقان انتقاد یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

را که  «pushbacks» اما مقام های کشورهای بالقان غرن  ادعاها مبب  بر عقب راندن اجباری مهاجران
 .مغایر با قوانی   بی   الملیل است، رد یم کنند

 

 ا به حال تعداد بسیاراندگ از محکمه ها در این باره حکم صادر کرده اند و به این خاطر حکم محکمه قانونت
 .یادی برخوردار استاسایس رصبستان از اهمیت بسیار ز 

نیکوال کوواچوی    چ که این مورد را به محکمه کشانده به دویچه وله گفت، این حکم تاثی  قابل توجیه خواهد 
همه »او در ادامه گفت:  داشت. چون به اثبات رساندن ادعای به عقب راندن اجباری بسیار دشوار است. 

هنوز ادامه دارد و تا به حال هیچ کس پاسخگو  اندانند که متاسفانه به عقب راندن مهاجران از رصبستیم
 «.نبوده است. این یک موضوع آشکار است

 مهاجر در یک موتر ۱۷

وری سال  ۳بر اساس این پرونده در محکمه، به تاری    خ  ، ماموران امنیب  رصبستان گرویه از ۲۰۱۷فی 
مهاجران را در نزدییک مرز این کشور با بلغاریا زیرنظر داشتند. سپس مهاجران سوار موتر شده و به سوی 
مناطق مرکزی رصبستان به راه افتادند. رانندگان این دو موتر که قاچاقی  و شهروندان رصبستان بودند، در 

 .طول چند دقیقه بازداشت شدند

ی فولکس واگن پاسات بود،  در  نفر را جابجا داده بودند.  ۱۷ییک از این دو وسیله نقلیه که یک موتر خاکسی 
 .این گروه شامل شش مرد، چهار زن و هفت کودک بود که همه آن ها از افغانستان بودند

 حبس و اخراج زندانیان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ن با بلغاریا قرار دارد، حبس شدند. در ای مهاجران در اداره پولیس قریه گرادینا که در نزدییک مرز رصبستان
توانستند به وکیل بازداشتگاه آب جاری، تشناب و امکانان  برای گرم کردن آن وجود نداشت و مهاجران نیم

 .مدافع مراجعه کنند

 به تخلفات اداری است. در آن جا 
ی

صبح روز بعد آن ها را به یک محکمه محیل بردند که مسئول رسیدگ
قانون  وارد رصبستان شده اند و بعد به آن ها گفته شده بود که باید آن ها متهم  شدند که به صورت غی 

ئه کرد و گفت با آن ها باید مانند پناهجویان  شهادت بدهند. اما رئیس محکمه، این شهروندان افغان را تی 
 .و یا به عنوان قربانیان قاچاق انسان برخورد شود

 فرار از جنگ

یف هستند و در طول چهای بازجدر گزارش ندین ونی از این مهاجران آمده است که آن ها از کابل و مزار رسر
 ماه سفر از کشورهای ایران، ترکیه و بلغاریا عبور کرده بودند تا خود را به شمال غرب اروپا برسانند. این

ان پول پرداخت کرده اند.  آن ها افزوده بودند  مهاجران گفتند که در امتداد این مسی  به شماری از قاچاقی 
 .ندتوانند به افغانستان بازگردکند، نیمکه به خاطر جنگ و خطری که از سوی طالبان تهدیدشان یم

 رئیس محکمه عالوه کرده بود که ماموران امنیب  باید با مهاجران به عنوان پناهجویان بالقوه رفتار کنند و 
اصله نند. ماموران امنیب  رصبستان یم گویند که آن ها بالفاسناد الزم را برای اسکان آن ها در پناهگاه صادر ک

 .پس از ترک ساختمان محکمه، مدارک الزم را تحویل داده و رفته اند

 ماموران امنیتی حکم محکمه را نادیده گرفتند

شهادت ییک از شاهدان عیب  محکمه قانون اسایس رصبستان را متقاعد کرد که اتفاقات متفاون  رخ بدهد. 
ین اساس، شهروندان افغان را مجبور کرده اند که سوار موتر پولیس شوند و بعد آن ها را به جنگیل در بر ا

قانون  به بلغاریا به عقب رانده اند  .امتداد مرز رصبستان با بلغاریا انتقال داده و سپس به صورت غی 

ت و  آن ها ما را ل»فزار وایی  گفت: چند روز پس از این واقعه ییک از این مهاجران افغان با استفاده از نرم ا
ال  این مهاجر با نیکو «. کوب نکردند. اما اسناد انتقال ما را به رسپناه پناهجویان در رصبستان از ما گرفتند

 .کوواچوی    چ که در بلگراد به وکالت مشغول است، تماس گرفت

 چه کیس مرتکب به عقب راندن اجباری شده است؟ 

ایس رصبستان نیست که ببیند کدام یک از ماموران پولیس یا گاردهای مرزی، این وظیفه محکمه قانون اس
شهروندان افغان را اخراج کرده اند. برخ  از وزرای کابینه حکومت رصبستان که در این زمینه مسئول 

گوید، هویت ماموران  که بق معمول راجع به این وقایع اظهار نظر نکردند. اما کوواچوی    چ یمط هستند،
از »کوواچوی    چ گفت:  .کندان را به عقب رانده اند باید افشا شود. او بر این درخواست پافشاری یممهاجر 

 «.(رصبستان)نظر من حکم محکمه هشداری است به وزیران داخله و دفاع 
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 وعودت کنندگان

شود، اما او در حال حارص  از این حکیم که محکمه قانون اسایس صادر کرده است، راض  است. گفته یم
 خواه»رصبستان را الکساندر ووچیچ، رئیس جمهور این کشور و سارنوایل 

 
ول « حزب ترق رصبستان کنی 

 .کندیم

انه ماموران امنیب  رصبستان با مهاجران در مرزهای این کشور مدت ها منتقدان یم گویند، موقف سختگی 
ایس رصبستان حکمه قانون اسباشد. به این خاطر حکم ماست که بخشر از سیاست حکومت این کشور یم

 .از اهمیت زیادی برخوردار است

 کند؟ اتحادیه اروپا به عقب راندن مهاجران را تایید یم

، ووچیچ، رئیس جمهور رصبستان از انگال مرکل، صدراعظم آلمان به خاطر سیاست ۲۰۱۵در خزان سال 
شان کرواسیا مرزهایان ستایش کرد. دقیقا یک سال پس از آن، مجارستان و  های باز در قبال پناهجویدرب

 .را مسدود کردند و به این ترتیب مسی  بالقان بسته شد

پس از آن برخ  از سیاستمداران گفتند، ممکن است که صدها هزار مهاجر در رصبستان گی  بمانند و از این 
 .بابت اظهار نگران  کردند

ال رصب با افتخار به ۲۰۱۷در ماه یم سال  گزاری، میالن گوجانیچا، یک جی  ما »گفت:  «Tanjug» خی 
 «.یک سیر رسوخ ناپذیر در امتداد مرز ایجاد کرده ایم

ال با غرور و افتخار اعالم کرد که از عبور حدود  هزار مهاجر عمدتا افغان در ماه های نخست  ۲۰این جی 
ی شده است.   .قاچاقی  بازداشت شده اند ۱۴۰و افزود که در طول همان دوره، ا آن سال جلوگی 

انه رصبستان را تایید یما ای مامور پولیس از کشوره ۵۰کند. چون تحادیه اروپا ظاهرا رویکرد سختگی 
 .مختلف عضو را برای گزمه زدن همراه با ماموران امنیب  رصبستان در امتداد مرز به کار گماشته است

 محکمه دستور پرداخت غرامت مایل را صادر کرد

 در بلگراد، اعالم کرد که فقط در ماه« یو ان اچ یس ار»برای پناهندگان  اداره کمیساریای عایل سازمان ملل
قانون  از رصبستان اخراج شدند۲۰۱۶نومی  سال   .، یک هزار تن به صورت غی 

قانون  مهاجران را که سال ها است توسط ماموران در کرواسیا  فعاالن حقوق بشر موارد به عقب راندن غی 
 .ثبت کرده اندو بلغارستان انجام یم شود، 

کدام از محکمه های عایل در آن کشور حکیم را که مشابه تصمیم محکمه قانون اسایس رصبستان اما هیچ
 .باشد، صادر نکرده است
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 وعودت کنندگان

هزار یورو به خاطر اخراج پناهجوی افغان مبلغ یک ۱۷حاال حکومت رصبستان باید برای هر کدام از 
قانون  آن ها پرداخت کند. کوواچوی    چ با   بیشی  آن ها تماس دارد و یمغی 

ی
گوید اکیر آن ها در آلمان زندگ

 .کنندیم

اض خشونت آمی   دستگی  کرده  پولیس بوسنیا اعالم کرد که هفده مهاجر را در پیوند به سازماندیه یک اعی 
ی میان   .مهاجران پس از تنش لفظ  میان دو مهاجر، روی مسایل دیب  و قویم آغاز شده بوداند. یک در گی 

 
رزگوینا ه-شماری از مهاجران در صحن اردوگاه در بالزوج در نزدیکی شهر سارایوو در بوسنیا Photo 

ی دا ۱۷های محیل، بر بنیاد گزارش رسانه من مهاجر بازداشت شده متهم اند که خشونت را در یک درگی 
 زده اند. در یک رویارونی که هفته گذشته در یک اقامتگاه در منطقه بالزوج در نزدییک شهر سارایوو، پایتخت
بوسنیا رخ داد، دو افش پولیس به شمول یک مقام سازمان بی   الملیل مهاجرت )آی او ام( زخیم شدند. در 

ی شماری از وسایط نقلیه پولیس نی   آسیب دیدند. بخش  ۳۰۰۰از یک اردوگاه که بیش از  هانی این درگی 
 .ه گونه جدی ویران شده استب مهاجر را در خود جا داده است

ی که در آن حدود  نفر دخیل بودند، پس از یک گفتگو میان دو مهاجر  ۲۰۰۰بر بنیاد گزارش ها، این درگی 
 .روی مسایل دیب  و قویم آغاز شد

جنوری امسال گزارش داد که شهروندان بوسنیا  ۲۳ر در سارایوو، د (Dnevi Avaz) یک روزنامه موسوم به
نسبت به امنیت خود و نابسامان  های امنیب  روز افزون، ابراز نگران  کرده اند. ساکنان بخش های مختلف 

های مهاجران را تحمل ها، تجاوزها، ارعاب و خشونتتوانند که رسقتاین کشور گفته اند، آنان دیگر نیم
 .دیه کنندشهروندان بوسنیا مجبور شده اند که گشت زن  های شبانه را سازمان کنند و به همی   دلیل
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پذیرند و تردد آزادانه را به امید اینکه بتوانند از ها را نیمبسیاری مهاجران و پناهجویان بود و باش در کمپ
 .دهندمرز میان بوسنیا و کرواسیا عبور کنند، ترجیح یم

 

 پناهجویان در بوسنیا، یک چشمۀ طبییع آب است که پناهجویان در آن حمام در نزدیک ییک از کمپهای

 میکنند آب گرم نیست و ¬ها زندهگویند در کمبر که آن¬میکنند. پناهجویان یم
ی

ین محل برای حمام  گ مناسبی 

 پناهجویان افغانها اند.  آنها همی   چشمۀ طبییع است. شمار زیاد این

 

 

https://da.azadiradio.com/a/31071359.html
https://da.azadiradio.com/a/31071359.html
https://da.azadiradio.com/a/31071359.html
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ک، از تجلیل نخستی   سالگرد ادلو( با نشر  ۸های بریتانیا و کانادا امروز ) چهارشنبه،سفارت
 مشی 

ٔ
عالمیه

کشور به ائتالف آزادی ها توسط جمهوری اسالیم افغانستان و پیوسی   اینامضای تعهد جهان  آزادی رسانه
 .دهدمطبوعات، خی  یم

در صورت مواجه شدن آزادی مطبوعات با   کشور است که  ۳۷شود که این ائتالف متشکل ازگفته یم
 .کندکشور برای دفاع از آزادی رسانه ها تالش یم  ۳۷ید در هر جانی این تهد

ک کمپاین جهان  حمایت از آزادی رسانه ها ، به نقل از این اعالمیه، بریتانیا و کانادا به عنوان روسای مشی 
فتیم امروز  .ازتاب دهندها در افغانستان را بها در زمینه دفاع و پیشتیبان  از آزادی رسانه خواهند پیشر

های پارلمان افغانستان اصالحات در قانون رسانه  ، ولش جرگه۲۰۲۰شود که در جوالی سال گفته یم
های نگران کننده برای آزادی مطبوعات افغانستان داشته جمیع را رد کرد که این کار یم توانست پیامد 

  .باشد

ای افغانستان در مورد با اعضای خانواده رسانهرای مشوره ب گویند که ما از تصمیم دولت این دو سفارت یم
ات آینده، استقبال یم  .کنیمهرنوع تغیی 
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به مثابه ییک از موانع در اجرای کامل حق  ها تهدید در مقابل امنیت روزنامه نگاران و افراد مسلیک رسانه
 مانده است

 
  .آزادی بیان در رسارس جهان، از جمله در افغانستان باق

ها روبرو بوده ها و ناامب  روزنامه نگاران افغان یط یک سال گذشته با سطح روز افزون خشونتهم از سونی 
ها، فعاالن حقوق بشر و دیگر افراد مهم جامعه مدن  در حمالت هدفمند تهدید، زخیم اند. اعضای رسانه
  .به آنها ربط دادکه بسیاری این حمالت را یم توان به طالبان و یا افراد وابسته  – یا کشته شده اند

ما همه اعمال خشونت، تهدید، سانسور و ارعاب در مقابل کسان  را که »در این اعالمیه آمده است که: 
 «.کنیمبرای ساخی   یک افغانستان امن تر و عاری از تبعیض مبارزه یم کنند، محکوم یم

 دارند حال، همه طرفدر عی   
 
که عنوان تعهد شان به صلح   های درگی  جنگ در افغانستان مسئولیت اخالق

 .خشونت را خاتمه دهند

ما همچنان خواستار حمایت بیشی  از جانب همه طرف برای حمایت از »سفارت بریتانیا و کانادا گفته: 
روزنامه نگاران و آزادی رسانه ها هستیم. آزادی مطبوعات و آزادی بیان سنگ بنای یک جامعه مردم ساالر 

حمایت از حقوق و آزادی های اسایس بشر الزم پنداشته یم شود. حمله به آزادی )دموکراتیک( است و برای 
 «.رسانه ها حمله به حقوق بشر است

ین موفقیت های دو دهه گذشته بوده این در حایل ست که رسانه های پویا و فعال افغانستان ییک از بزرگی 
  .لرزش آیداست و نیم توان اجازه داد در برابر ناامب  های روز افزون به 

ده  ک با افغانستان به منظور دفاع از عرصه و فضای گسی  بریتانیا و کانادا بر تعهد شان برای همکاری مشی 
 .اندنی و محافظت از روزنامه نگاران شجاع افغانستان تأکید کردهرسانه

 

 

 

 

 

 

  

 


