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 صفحه                                                                                                   عناوین                                                               

 4 ----------------------------------------------------(وزی) مهاجر نافتندیرسپناه پس از اقدام سازمان ها رسپناه  ب   ۸۰: سیپار 

 6 ----------------------- در هرات آغاز شد ی   زم افتیبه منظور در  جاشدهیعودت کننده و ب یده هاخانوا یروند ثبت اعضا

 7 ---------------------------------------- ) هشت صبح(میدیز جنگ به سالمت کشگان در قندهار: تنها رسمان را اشده جا ب  

 9 -------------------------- فردا( و ی) راد اتباع خارج  « بازداشت خودرسانه»دادن به  انیپا یبرا گر یکشور د  ۵۷طرح کانادا و 

انهیمد یتن در آب ها ۲۲شدن  د یمهاجر و نا پد کیمرگ   11 ------------------------------------------------ (وزی) مهاجر نتر

 12 --------------------------- شد د یورسک پروان بازد ن  یب نیدر شهرک مهاجر  کینیباب کل کیکار اعمار مکتب و   انیاز جر 

 13 -------------------------------- (وزیشوند ) مهاجر ن میتقس د یاروپا با هیدعضو اتحا یکشورها  انیاکسفام: مهاجران در م

 15 -------------------------- وزارت( تیسا بیکردند ) و   افتیدر  یدر بدخشان کمک نقد ازمند یخانواده ن کصد یبه  کینزد

 16 -------------------------------------------------- (لهیو  چهی" است) دو : اتهام به عقب راندن مهاجران "اخبار جعیلونانی

 17 --------------------------------------------- (وزیاژه ) مهاجر ن هت  در بح انیپناهجو  یها در مورد نقض حقوق بش  گزارش
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 اخبار میر  کامل

 مهاجر در اثر اقدام "احضار جمیع" چندین سازمان به روز شنبه در مراكز  ۸۰حدود 
ً
ب  رسپناه عمدتا

اضطراری و هتل ها جا داده شدند. مهاجران و افراد ب  خانمان با همرایه فعاالن در حومه بیمارستان هوتل 

  .دیئو پاریس وارد شدند و از دولت درخواست رسپناه نمودند

موفقیت" کوچک بود. در حایل که "ن های مدافع حقوق مهاجران و ب  رسپناهان یک این اقدام برای سازما
موج از رسما در پاریس بیداد یم کند، سازمان های مختلف زیر مجموعه درخواست "احضار جمیع" با هم 
جمع شده و یک عملکرد عاجل را به منظور جا دادن ب  رسپناهان پاریس انجام دادند. این اقدام به روز 

اک هشتاد تن از ب  رسپناهان صورت گرفت ۱۳نبه ش وری با اشتر  .فت 

های خایل  ۸۰تن از فعاالن سازمان ها و ۲۰در حدود  ب  رسپناه که عمدتا مهاجر بودند در داخل دهلت  

 .بیمارستان هتل دیئو پاریس وارد شدند

یک فضای گرم باشند هدف  فعاالن در اشاره به معضله ب  رس پناهان گفته اند که مهاجران یم خواهند در 
 .این است که آنها از رسدی بزرگ نجات یابند

پاریس در مراکز  ۱۹و  ۱۸پس از این اقدام سازمان ها، در شامگاه همان روز، هشتاد ب  رسپناه در حوزه های 
 .موقنر و هوتل ها جا داده شدند

حضور داشتند. حدود یس تن از این در میان این ب  رسپناهان مهاجران زیر سن، خانواده ها و مردان مجرد 
 .مهاجران افغان ها بودند

در میان این ب  »رضا جعفری عضو مجموعه "احضار جمیع" و فعال حقوق مهاجران به مهاجرنیوز گفت: 
 «.رسپناهان تقریبا یس تن آنها مهاجران افغان بودند

 شود"
ی

 "بسیار مهم است که به مسئله مسکن رسیده گ

فرانسه از طرح مقابله با "رسمای بزرگ" در حوزه های ایل دوفرانس خت  داد. اما این هفته گذشته دولت 
طرح از سوی سازمان ها ناموفق خوانده شد. به گفته سازمان ها، با وجود باز شدن مکان های اسکان 

 یم کنند
ی

 .اضطراری، صدها تن هنوز در خیابان ها زندگ

ومت اعالم نمود که در برابر رسمای بزرگ از ب  خانمان ها و چندی قبل حک» آقای رضا جعفری یم افزاید: 
ون از پاریس داده شده بود اما این  ب  رسپناهان حمایت یم کند. در این تصمیم وعده مراکز زیادی در بت 
تصمیم دولت به گونه درست عمیل نشد و تعدادی زیادی در خیابان ماندند بنابرآن ما تصمیم گرفتیم تا با 
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با ب  رسپناهان در هوتل دئیو پاریس برویم و از « احضار جمیع»مان های دیگر تحت مجموعه همکاری ساز 
 «.مسوالن خواهان جا و مسکن به ب  رسپناهان شویم

 ۵۶احضار جمیع" چندین سازمان و ییک از فعاالن حقوق مهاجران در پاریس. عکس: سازمان اتوپیدیا " Collectif réquisition رضا جعفری عضو

هدف ما جا دادن انسان هایست که در این هوای رسد در خیابان یم خوابند. درجه هوای :» ادامه داد  وی
 شود

ی
 «.رسد در این روز ها کشنده است. بسیار مهم است که به مسئله مسکن رسیده گ

ر گرفته راه حل هابی پیشنهادی بعد از اقدام روز شنبه در نظ»یم گوید:  ۵۶یان مانزی از سازمان اتوپیدیا 
شد، این کار خوب  است. اکنون خواهیم دید که آیا این تصمیم دولت برای یک راه حل طوالب  مدت انجام 

 «.یم شود یا نه؟ اما یافیر  محل اقامت همیشه یک چالش بوده و چشمگت  است

 DAL اناین اقدام را سازمان دیه کرده بودند عبارت اند از سازم« احضار جمیع»نهاد های که تحت عنوان 
که با فعاالن حقوق مهاجران و ب  رسپناهان یکجا در مرکز هوتل دئیو پاریس تجمع  ۵۶اتوپیدیا و سازمان 
 .ندکرده بود

https://www.droitaulogement.org/2021/02/environ-80-personnes-hebergees-suite-a-loccupation-de-lhotel-dieu-a-paris-avec-le-collectif-requisitions/
https://www.droitaulogement.org/2021/02/environ-80-personnes-hebergees-suite-a-loccupation-de-lhotel-dieu-a-paris-avec-le-collectif-requisitions/
https://www.infomigrants.net/prs/post/30277/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%BEhttps:/twitter.com/Utopia_56%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%A7%20%DB%B5%DB%B6
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این یک اقدام خوب  است، به این ترتیب ما »)حق مسکن( یم گوید:  DAL ژان باتیست سخنگوی سازمان
 را ایجاد کنیم

ی
 «.موفق یم شویم تا جنبش  از همبستیک

 ۴۵۰این مجموعه از سازمان ها در جریان هفته های اخت  به پرفکتور پاریس درخواست داده بودند تا 

 .مسکن خایل را در خدمت ب  رسپناهان قرار دهند

مهاجر ب  رسپناه را در ساختمان یک  ۳۰۰جنوری از پرفکتور درخواست کرده بودند تا  ۲۴آنها همچنان در 
موقعیت دارد. اما پس از این درخواست برج  از  ۱۶مکتب سابقه جا دهند. این ساختمان در حوزه پاریس 

موقت در سالن های ورزیس  پاریس جاه داده شده و پس از آن به مراکز پذیرابی  مهاجران ب  رسپناه به گونه
 .انتقال گردیدند

 

 

یک( اعضای خانواده های عودت کننده و بیجاشده که قبال در برنامه شورا به منظور  روند ثبت نام)بایومتر
 دلو در والیت هرات آغاز شد.  23دریافت زمی   ثبت نام کرده بودند روز چهارشنبه 
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ی سازم ک توسط وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و دفتر اسکان بش  ان این برنامه به صورت مشتر
ملل متحد )هبیتات( در چهارچوب برنامه شورا به منظور توزی    ع زمی   به برگشت کنندگان و بیجاشده های 

 ۲۶مقام ریاست جمهوری تطبیق یم شود. روند ثبت اعضای خانواد ها توسط 108داخیل بر اساس فرمان 
 12ی آن والیت اعضای نواج شهر و ولسوایل ها 15تیم رسوی کننده در هرات آغاز یافته و قرار است در 

روز رسوی و ثبت  40خانواده را که قبال به منظور دریافت زمی   ثبت نام کرده بودند یط مدت  726هزار و 

 نمایند. 

 وزیر امور 
ر
چندی پیش کنشسیوم تشخیص مستحقی   زمی   در والیت هرات با حضور نورالرحمن اخالق

و توزی    ع زمی   به برگشت کنندگان و بیجاشده های  108مهاجرین و عودت کنندگان به منظور تحقق فرمان 

 داخیل افتتاح گردیده بود. 

 

 

ی گان جاشدهجا کرده است. ب  گان این والیت را به سایر نقاط ب  ها در قندهار شمار زیادی از باشندهدرگت 
اند، اکنون در ندارشان تنها رسشان را به سالمت از میدان جنگ به در کردهو قندهاری که از میان همه دار 

ی هزار خانواده ۲۰مناطقر از شهر قندهار سکونت دارند. نزدیک به  هم از های ب  به دلیل ناامن  و درگت 
، ژری، شاهولسوایل اند. برج  از این جا شدهها ب  کوت و میوند به سایر ولسوایلویلهای ارغنداب، پنجوابی
یس به نیازهای ابتدابی محروم شدهخانواده

گذارند. به دلیل اند و روزهای سخنر را پشت رس یمها از دستر
، بیشمناسب برای زنده فصل رسما و نبود مکان

ی
شوند و های ساری دچار یمگان به بیماریجا شدهتر ب  گ
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 یمتر به آنان رسیدهبا توجه به کمبود امکانات، کم
ی

جا گویند که برای حل مشکالت ب  شود. مسووالن اما یمگ
ه گفته مسووالن، خانواده کمک توزی    ع شده است. ب ۵۰۰اند و تا حال برای یک هزار و گان تالش کردهشده
 کنندگان رسیدهجا شدهاند تا به مشکالت صیح ب  های سیار صیح نت   در ساحه اعزام شدهتیم

ی
 .گ

یقندهار در جنوب کشور روزهای سخنر را پشت رس یم ها در برج  از نقاط این والیت در گذارد. درگت 
 ب  ها های اخت  شدت گرفته است و شمار زیادی از خانوادهجریان ماه

اند. براساس جا شدهبه دلیل ناامن 
، ژری، شاههزار خانواده از ولسوایل ۲۰آمارها، نزدیک به  کوت و میوند به دلیل ویلهای ارغنداب، پنجوابی

از « مرد کال»ها اکنون در ساحه اند. شمار زیادی از این خانوادههای قندهار رفتهبه سایر ولسوایل ناامن  
 از این ب  گزین شدهمسکن مربوطات ولسوایل دند 

گویند که با توجه به وضعیت گان یمجا شدهاند. برج 

یس ندارند و روزهای سخنر را پشت رس یم  .گذارندقندهار و ناامن  روزافزون، به امکانات اولیه دستر

وز، ب   د پناه گوید که به دلیل جنگ محل سکونتش را ترک کرده و به ولسوایل دنجا شده در قندهار، یمفت 
کنند و حتا به دلیل نداشیر  گان با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم یمجا شدهگوید که ب  برده است. او یم

یس به امکانات صیح، به بیماری وز، بیشهای ساری مبتال شدهدستر تر مردم از ساحات اند. به گفته فت 
ون شده  بت 

ی
ون بکشند. او افزود که بیشاند رس خود را به سالمت باند و تنها توانستهجنیک وری ت  تر مواد ض 

 یمها زندهها در خیمهها به دلیل جنگ جا مانده است و اکنون آنخانواده
ی

تر کنند. به گفته وی، بیشگ
شان از رسما، رسپناه مناسب ندارند و به همی   دلیل نت   به جا شده برای حفاظتهای ب  اعضای خانواده

 .شوندهای ساری مبتال یمبیماری

اند و مواد شان کمک کردهویژه تاجران برایگویند که دولت و به جا شده یمهای ب  برج  از اعضای خانواده
ل بیماری ی اند. آنان معتقد اند که اگر کمکشان فرستادهها را برایاولیه و سایر امکانات برای کنتر های بش 

 از ب  های فصیل، بود، شاید به دلیل رسما و بیمارینیم
دادند. شان را از دست یمهایگان جانجا شدهبرج 

اب  از سوی دولت در روزهای اول به مشکالت آنان رسیدهجا شدهبه گفته ب    گان در قندهار، داکتر
ی

گ
 .کردند، اما با گذشت زمان، هیچ داکتر دیگر برای مداوای آنان نیامده استیم

 به ب  گویند که برای رسیدهمسووالن در ریاست صحت عامه قندهار اما یم
ی

گان در این والیت جا شدهگ
ف نادری، رییس صحت عامه قندهار، به روزنامه های سیار گماشتهتیم صبح گفت ۸اند. محمدطاووس ارس 

اند تا در زمان معی   به تشخیص و تداوی بیماران گان استخدام شدهجا شدههای سیار برای ب  که تیم
دازند. او گفت که  جا شده داده شده است تا در صورت های ب  های تماس نت   به خانوادهبرج  از شمارهبت 

ند. او افزود که پس از تماس خانواده های سیار موقعیت جا شده، تیمهای ب  نیاز، برای کمک تماس بگت 
مناطقر که  هایپردازند. آقای نادری افزود، به کلینیکدهند و سپس به مداوای آنان یمآنان را تشخیص یم

 کنند جا شده رسیدهگان در آن حضور دارند، هدایت داده شده است تا به وضعیت بیماران ب  جا شدهب  
ی

گ
 .و به آنان در مقایسه با ساکنان محل ارجحیت دهند

گان ادامه جا شدهگویند که روند کمک به ب  گان قندهار نت   یمکنندهها در ریاست مهاجرین و عودتمقام
صبح گفت که حدود ۸گان قندهار، به روزنامه کنندهمحمد نایاب، رییس مهاجرین و عودتدوستدارد. 

اند. او گفت که این جوار شهر، به شهر قندهار آمدههای همجا شده تنها از ولسوایلشش هزار خانواده ب  
ها برای تشخیص رزیاب  اند. به گفته آقای نایاب، اجا شدهزده به نقاط امن ب  ها از مناطق جنگخانواده
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

خورایک کمک  ۵۰۰گان ادامه دارد و تا حال برای یک هزار و جا شدهشمار دقیق ب   خانواده مواد خورایک و غت 
 .شده است

ها نت   روی گان در ولسوایلجا شدهها یک ارزیاب  دیگر را برای تشخیص شمار ب  این در حایل است که مقام
یه همکار اند و تالش شده است تا نیازهای اولیه ب  وسسهاند. در این جریان مدست گرفته جا های خت 

 .ها نت   تامی   شودگان در ولسوایلشده

ی وهای امنینر و جنگگفتن  است که در حال حاض  نت   درگت  جویان طالب در های شدیدی میان نت 

، شاهولسوایل  .کوت و میوند ادامه داردویلهای ارغنداب، ژری، پنجوابی

 

 

  پرچم کانادا

ی از   ۵۷بهمن اعالم کرد که با همکاری  ۲۷کانادا روز دوشنبه  کشور از جمله آمریکا و آلمان، برای جلوگت 
 .اتباع خارج  با اهداف دیپلماتیک اقدامابر را در دستور کار قرار داده است« بازداشت خودرسانه»

ز گزارش داده است که وزیران خارجه  گزاری رویتر الزام»ای کشور، بیانیه  ۵۸خت  چه را در تقبیح آن« آورغت 
قابل قبول»ارجه کانادا، که مارک گارنو، وزیر خ  .خوانده است، امضا کردند« رفتار غت 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

ها نامشخص اگرچه میر  این بیانیه، کشور خایص را خطاب قرار نداده و جزئیات اقدامات آینده این دولت
، بازداشت اتباع خارج  توسط حکومت ، روسیه و کره است اما به گفته یک مقام کانادابی های ایران، چی  

 .الملیل در این زمینه دامن زده استهای بی   پیش به نگراب   شمایل بیش از 

ز، بازداشت اتباع خارج  با اهداف دیپلماتیک و سوءاستفاده  همزمان، وزیر خارجه کانادا در مصاحبه با رویتر
ی را اقدایم ها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجاز آن قانوب  »گت   »و « غت 

ر
اخالق  .دانست« غت 

الیا از دیگر امضا کشور   ۲۷همه  کنندگان بیانیه یاد شده عضو اتحادیه اروپا همراه با ژاپن، بریتانیا و استر

 .هستند

ای حمایت خود را از اقدام اخت  کانادا در برخورد با وزیر خارجه آمریکا در همی   روز، با انتشار بیانیه
 .های خایط اعالم کرددولت

هابی که دست به این مفکر خواست تا فشار را روی حکومتآنتوب  بلینکن از همه کشورهای متحد و ه
 .زنند، افزایش دهندها یمقبیل بازداشت

اختالفات بی   »هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، نت   به عنوان ییک از امضاکنندگان بیانیه اخت  اظهار داشت: 
د. بازداشت خودرسانه اتدولت  افراد را به بازی بگت 

ی
الملیل در باع خارج  با هنجارهای بی   ها هرگز نباید زندگ

 .«تناقض است

یباج  های اخیر های سیایس ایران در سالگیر

های دو تابعینر را به های اخت  تعداد زیادی از اتباع خارج  و ایراب  حکومت جمهوری اسالیم ایران در سال
یا اقدام علیه نظام بازداشت های گوناگون از جمله جاسویس، همکاری با نهادهای امنینر خارج  و اتهام

 .اندکرده است. برج  از این افراد با زندانیان ایراب  در کشورهای مبادله شده

کت  -احمدرضا جالیل پژوهشگر ایراب   سوئدی از جمله افراد دوتابعینر است که پس از سفر به ایران برای رس 
در دادگاه انقالب « طالعات به ارسائیلجاسویس و فروش ا»در یک کنفرانس علیم بازداشت شد. او به اتهام 

 .به اعدام محکوم شده است. آقای جالیل این اتهامات را قویا رد کرده است

هنگام خروج از ایران به اتهام جاسویس  ۱۳۹۵بریتانیابی زنداب  در فروردین -نازنی   زاغری، شهروند ایراب  
 به رس یمبازداشت شد و چند سال در زندان بود. او هم

ی
 .برداکنون در حرص خانیک

یه موسسه ز، بخش خت  ای فعالیت داشت. او ای رسانهنازنی   زاغری به عنوان کارمند بنیاد توماس رویتر
 .تمایم اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است

، سه زنداب  خارج  از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکابی دانشگاه پرینستون در همچن ی   در دو سال اخت 
وهای مسلح آمریکا و مارشال روالن پژوهشگر فرانسوی در ۲۰۱۹دسامت   ، مایکل وایت پرسنل سابق نت 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

ها در خارج محاکمه و در جریان مبادله با تعدادی از شهروندان ایراب  که به دلیل نقض تحریم ۲۰۲۰مارس 
 .زنداب  شده بودند، آزاد شدند

الیابی 
ت، پژوهشگر استر الملیل های جامعه بی   بریتانیابی در پایت   گذشته به نگراب  -اما آزادی کاییل مور گیلت 

شدت دامن زد، زیرا او با سه ایراب  که به اتهام مشارکت در در مورد این قبیل رفتارهای حکومت ایران به
 .در تایلند محکوم و زنداب  شده بودند، مبادله شد ۲۰۱۲گذاری علیه اهداف ارسائییل در سال بمب توطئه

ن از ابتکار عمل اخیر کانادا  خشم حکومت چیر

شود، پیش از صدور رسیم در همی   حال، روزنامه گلوبال تایمز که زیرنظر حکومت کمونیسنر چی   منتش  یم
 ب  بیانیه یاد شده به نقل از کارشناس
اقدایم تهاجیم و نسنجیده برای »ونشان، این ابتکار عمل را ناماب 

 .توصیف کرده بود «تحریک چی   

بی   اوتاوا و پکن به دلیل اختالف بر رس موضوعات گوناگون از جمله بازداشت  هاست که تنشمدت
ل اخت  رسیده ترین سطح خود یط چند ساشهروندان دو طرف افزایش یافته و روابط دو کشور به پایی   

 .است

کت هواوی توسط کانادا که به درخواست واشینگیر  صورت  پس از صدور قرار بازداشت معاون رئیس رس 
 متقابال دو شهروند کانادابی را در سال 

 .بازداشت کرد ۲۰۱۸گرفت، چی   نت  

، ایران و چی   را متهم یمهای غرب  و گروهدولت کردن افراد کنند که برای آزاد  های مدافع حقوق بش 
، از روش  ی»موردنظر خود در کشورهای غرب   .کننداستفاده یم« دیپلمایس گروگانگت 

انه  وی های دریابی تونس روز شنبه اعالم کردند که یک مهاجر در اثر غرق شدن قایق در آب های مدیتر نت 
 .تن دیگر ناپدید شده اند ۲۲یره المپدوسا جان خود را از دست داده و نزدیک به جز 

وری در بیانیه ای اعالم کردند که در اثر غرق شدن یک قایق در آب های  ۱۳مقامات تونش روز شنبه  فت 
انه نزدیک به جزیره المپدوسا یک تن کشته و   .تن دیگر ناپدید گردیدند ۲۲مدیتر

وهای کیلومتر دوتر   ۱۰۰مهاجر را در یک عملیات نجات در حدود  ۲۵دریابی تونس  به گفته این منبع، نت 
از جزیره المپدوسا نجات دادند اما به دلیل آب و هوای نا مناسب بحر نتوانستند به جستجوی نا پدید 

 .شده گان ادامه دهند

شدند. این مهاجران یم مهاجران نجات یافته از جمله شش زن از کشور های آفریقابی به تونس بازگردانده 
 .خواستند خود را به جزیره لمپدوسای ایتالیا برسانند
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

بر اساس بیانیه ای مطبوعابر مقامات تونس، بازماندگان گفتند که قایق آنها به روز جمعه از بندر سیدی 
 تونس حرکت کرده بود. این قایق 

ر
ق تن  ۲۲رسنشی   داشت که پس از غرق شدن  ۴۸منصور در مرکز رس 

 .ید گردیده و جسد یک تن پیدا شدناپد

 
 نیرو های دریایی ایتالیا یک قایق مهاجران را به سوی جزیره المپدوسا رهنمایی می کنند. عکس: انسا/الیو دیزیدیریو 

ی ویروس کرونا، سفر مهاجران از کشورهای مغرب به سوی اروپا  با وجود بحران صیح وابسته با همه گت 
و مهاجراب  که از کشور های همچنان ادامه دارد. کشور  تونس تنها چند صد متر با اروپا فاصله دارد، از ایت 

 .آفریقابی یم آیند تالش یم کنند تا از این راه خود را به اروپا برسانند

انه، این مست  کشنده ترین راه مهاجرت تبعیدیان 
سال گذشته با ازدیاد قایق های مهاجران در آب های مدیتر

 .ارش داده شده استبه سوی اروپا گز 

انه حدود  ۲۰۲۰در سال  (IOM) بر اساس تازه ترین داده های سازمان بی   الملیل مهاجرت در آب های مدیتر
 .مهاجر جان شان را از دست دادند ۱۲۲۴

 

انه و تعمت  کلینیک صیح در شهرک 
، تعمت  یک مکتب دختر

مهاجرین بین  کار اعمار یک شبکه آبرساب 
ی وزات امور مهاجرین و عودت کنندگان جریان دارد.   و رهت 

ی
  ورسک والیت پروان با هماهنیک
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

رییس امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت پروان با تیم تخنییک اعزایم وزارت و نمایندگان دفتر وایل آن 
 در شهرک بین  ورسک دلو سال جاری از جریان کار مجموع پروژه ها 23والیت روز چهارشنبه 

 
ی انکشاق

 . بازدید بعمل آورد 

 

گفتن  است که کار اعمار پلچک ها و جویچه های کنار رسک شهرک مذکور سال گذشته تکمیل شده بود 

  که مورد ارزیاب  قرار گرفت. 

ک از  سیاست مهاجرت اتحادیه  سازمان های اکسفام و شورای یونان برای مهاجران با نش  یک گزارش مشتر
مسئولیت مهاجران، بر دوش یونان است. آن ها خواهان  اروپا شدیدا انتقاد کرده و گفته اند که بار اصیل

  .کشورهای عضو شدند  تقسیم مهاجران در میان

ک سازمان آکسف زماب  که کمیسیون اتحادیه  ام و شورای پناهندگان یونان آمده است، از در یک گزارش مشتر
فنر صورت  اروپا در ماه سپتمت  پیشنهادهابی را برای اصالح سیستم مهاجرت ارائه کرد، تقریبا هیچ پیش 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 به خصوص از عدم تقسیم مهاجران در میان کشورهای دیگر اتحادیه اروپا نت    نگرفته است. در این گزارش
 .اد شده استانتق

اروپا تقسیم شده اند. در حایل  تن در میان ده کشور اتحادیه ۲۰۵۰بر این اساس، تا پایان سال گذشته فقط 

  .بود تن پیش از این خت  داده شده ۵۱۰۰که از تقسیم 

 

 :قرار دارد./عکس ، گروهی از آوارگان و مهاجران در کمپ کاراتپه که در جزیره لیسبوس۲۰۲۰سپتمبر سال  ۱۹

 ۲۰۱۶اروپا با ترکیه از سال  در بخش  از این گزارش تذکر رفته است، در حایل که معاهده مهاجرت اتحادیه
 شان را نشان ندادند و مهاجران  ه رسعت به اجرا درآمد، کشورهای اتحادیه اروپا ب

ی
تا به حال همبستیک

 که
ی

 به این خاطر امکان بهبود  در یونان اند را در میان خود تقسیم نکرده اند.  مستحق دریافت پناهندگ
 .وضعیت مهاجران در کمپ های جزایر یونان فراهم نشده است

معاهده مهاجرت اتحادیه اروپا با  ان عالوه کرده اند، اردوگاه های در یونان براساساین دو سازمان همچن
از امکانات الزم برای اقامت طوالب  مدت مهاجران برخوردار  ترکیه برای اقامت موقت طرح ریزی شده اند و 

 تاسیسمثال، کمپ جدیدی که در جزیره لیسبوس پس از آتش سوزی در ادروگاه موریا  نیستند. به طور 

 .شد، از معیارهای حد اقیل برخوردار نیست

 .در ادامه گزارش این دو سازمان امدادگر آمده است، بار اصیل مسئولیت مهاجران را یونان بر دوش دارد



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

15 

 

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

 

کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

 حدود  ۹یونان فقط در 
ی

پاسخ مثبت داده است  هزار تن ۲۷ماه نخست سال گذشته به درخواست پناهندگ
  هزار  ۷۳بیش از  ۲۰۱۶و از سال 

ی
 از آن ها،  دریافت کرده اند.  تن در یونان حق پناهندگ

ی
حاال بخش بزرگ

مانده اند به  یونان از نظر مایل در وضعینر نیست که بتواند ادغام پناهندگان را در جامعه .در این کشور گت 
ی مناسن  هم برای انجام این کار ندارد اتت  

د و استر  .پیش بت 

 مهاجران را   به این خاطر، سازمان های امدادگر یک بار دیگر از اتحادیه اروپا خواستند 
ی

که وضعیت زندگ
د  در یونان بهبود بخشد و تقسیم مهاجران را در میان  .کشورهای عضو به پیش بت 

 اختالف نظر د کشورهای اتحادیه اروپا سال ها است که با یک دیگر در زمینه اصالح سیستم
ی

ارند. پناهندگ
جنوب اتحادیه اروپا موقعیت دارند و شمار قابل توجیه  به خصوص کشورهابی مانند ایتالیا یا یونان که در 

 رسند، خواهان این شدند که اعضای دیگر بخش  از مهاجران را از آن ها قبولیم از پناهجویان به آن جا 
 .کنند

مهاجران نیستند. کمیسیون  ض  به پذیرشاما کشورهابی مانند جمهوری چک یا مجارستان به هیچ وجه حا
 .اختالفات ارائه کرده بود اتحادیه اروپا در ماه سپتمت  طرج را برای رفع این

 

 

ی وزارت امور   به خانواد های نیازمند از چندی بدینسو با رهت 
ی زمستاب  برنامه توزی    ع کمک های بش 
خانواده عودت کننده و  99به  یدلو سال جار  23روز پنج شنبه  و مهاجرین و عودت کنندگان آغاز یافته 

  بیجاشده تحت اثر این برنامه کمک رساب  شد. 
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کنندگان  وزارت امور مهاجرین وعودت 

بیجاشده که روز پنجشنبه کمک دریافت کردند در اثر وجود جنگ و ناامن  از ولسوایل بهارک خانواد های 
  آن والیت آواره شده اند. 

نماینده اداره مهاجرین و نهاد  معاون وایل، افغاب  پول نقد با حضور  400هزارو  15برای هر خانواده مبلغ 

  ن و سایر والیات جریان دارد. های ذیربط توزی    ع گردیده و این برنامه همچنان در بدخشا

 به عقب راندن اجباری پناهجویان توسط ماموران حفاظتگفت که گزارش ها مبن  بر   وزیر مهاجرت یونان
ان ورود  .از رسحدات صحت ندارد ابراز  پناهجویان در سال گذشته او در عی   زمان از کاهش چشمگت  مت  

 .رضایت کرد

 

 رانندشوند که مهاجران را به گونه اجباری به عقب میدر این عکس، نیروهای یونانی متهم می

وهای مرزی یونان، شماری از پناهجویان را  برج  از سازمان های مدافع حقوق بش  مدیع شده بودند که نت 
ی انتقادات یم در مرزهای این کشور به گونه اجباری به عقب ، سبب اوج گت  رانند. این موضوع بحث برانگت  

وهای مرزی در اتحادیه اروپا گردید از نحوه عملکرد   .نت 
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وهای به عقب راندن  مرزی کشورش در  حاال نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت یونان اعالم کرد که نت 
کت نداشته اند قانوب  و اجباری پناهجویان رس   (To Vima) میتاراکیس، روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه .غت 

ی بزرگ اخبار جعیل است که توسط ترکیه تنظیم شده است" گفت که این گزارش ها  اتت  
 ".بخش  از استر

اتحادیه اروپا )فرانتکس( و گارد  وزیر امور مهاجرت یونان عالوه کرد که محققان آژانس حفاظت از رسحدات
اند. او تاکید کرد که حفاظت از رسحدات یونان با با رعایت "ارزش  ساحیل یونان این اتهامات را تایید نکرده

ی" صورت گرفته است های اروپابی   .و حقوق بش 

وم" روز جمعه گذشته در شهر برلی   اعالمیک سازمان موسوم به  کرد که از ماه مارچ تا ماه دسمت    "ماره لیت 
را مستند سازی کرده است. به این  (Pushback) مرز یا مورد پس فرستادن اجباری در  ۳۲۱سال گذشته، 

  مهاجر به گونه اجباری در مرزهای یونان به ترکیه فرستاده شده اند و حق ۹۷۰۰ترتیب، بیش از 
ی

پناهندگ
 .آنان سلب شده است

را در مورد گارد ساحیل  هم اتهامات مشابه «Legal Centre Lesvo» یک سازمان یوناب  دیگر موسوم به
اخراج شده توسط ماموران حفاظت از رسحدات  مهاجر  ۵۰یونان مطرح کرد. این نهاد گفته است که با 

 .ده اندترکیه پس فرستاده ش یونان در تماس بوده است. آنان به

ده افزون بر این گفته است که در این "اخراج سیستماتیک و  " نه تنها ماموران گارد  سازمان نامت  قانوب  غت 
یونان، کشنر های آژانس و کوماندوهای ناتو نت   سهیم  ساحیل یونان، بلکه آژانس حفاظت از رسحدات

 .بوده اند

مهاجران تخریب شده و علیه  د، قایق حاملدهند که در بسیاری موار یافته های این سازمان نشان یم
ییک و رواب  هدفمندانه  ".استفاده یم شود رسنشینان آن "از خشونت فت  

شود در برج  موارد آنان با وجودی که به قلمرو یونان وارد شده بودند، باز هم به عقب رانده حنر گفته یم

 .شده اند

انه۲۰۱۹حکومت محافظه کار یونان پس از گرفیر  قدرت در سال  تر مهاجربر را روی  ، سیاست سختگت 
ول دارد دست گرفته است و فعالیت های سازمان های غت  دولنر را   .بیشتر زیر کنتر

رقم پناهجویان را در سال  درصدی ۸۰نوتیس میتاراکیس، وزیر امور مهاجرت در ماه جنوری امسال کاهش 
 .هاجران عنوان کردم گذشته یک موفقیت در امر مبارزه با ورود پناهجویان و 

ی مهاجران در   رساند که بی   ه اژه به صورت سیستماتیک نقض یم شود. یک گزارش تازه یمبحت   حقوق بش 
به ترکیه پس فرستاده  پناهجو با استفاده از خشونت ۹۷۰۰، بیش از ۲۰۲۰ماه های مارچ تا دسمت  سال 

  .شده اند
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 نحوه برخورد با انسان روز پنجشنبه در برلی   اعالم کرد، در سال گذشته، «Mare Liberum» سازمان
است. بر این اساس فقط بی   ماه های مارچ تا  هابی که در حال فرار هستند، به شدت به وخامت گراییده

که در حال فرار بوده اند، با استفاده از خشونت به ترکیه به عقب   تن ۹۷۰۰بیش از  ۲۰۲۰دسمت  سال 
 شان از گرفته شده است رانده شده

ی
   .اند و حق پناهندگ

 
گزارش ها راجع به اتهامات به عقب راندن اجباری مهاجران در بحیره اژه افزایش یافته است./عکس۲۰۲۰در طول سال  : 

AegeanBoatReport 

هدر گزارش این سازمان    بحت 
قر انه نظارت یم که بر نحوه برخورد با مهاجران در بخش رس  کند، آمده مدیتر

)به عقب راندن مهاجران( آژانس حفاظت  «Push backs» است، در کنار گارد ساحیل یونان، عامل اصیل
  .)فرانتکس( است از مرزهای اروپا 

 .دست داشته اند براساس این گزارش کشنر های ناتو نت   در به عقب راندن پناهجویان

 «Push backs» خاطر که در ماه ها است که سازمان ملل متحد و حامیان حقوق بش  از فرانتکس به این
کنند. اتحادیه اروپا در ماه اکتت  اعالم کرده بود که یم )به عقب راندن( پناهجویان دست داشته، انتقاد 

 .این اتهامات را آغاز کرده است تحقیقات در باره

کشورهای عضو آن خواست که با   بی   الملیل مهاجرت )آی او ام( روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا و سازمان 
دسته جمیع و خشونت علیه پناهجویان و مهاجران  ، اخراج های Push backs رسعت هرچه بیشتر جلو

وب  اتحادیه د را در مرزهای بت  انه بگت 
ه مدیتر  .اروپا و سواحل بحت 

 .ه، گزارش ها راجع به نقض موازین حقوق بش  را نگران کننده خوانده بوداین سازمان در ادام
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به  «Mare Liberum» در این گزارش همچنان ترصی    ح شده است، در موارد اخراج اجباری که سازمان
 .که به خاک یونان رسیده بودند  ثبت رسانده، برج  اوقات حنر مهاجراب  پس فرستاده شده اند 

قانوب  گفته یم  این برخورد غت 
شده اند. در بیشتر موارد قایق های  شود که شمار زیادی از کودکان نت   قرباب 

 .شوداز خشونت استفاده یم بادی پناهجویان تخریب شده و علیه مهاجران

وب  اتح پاول هانه وینکل، ییک از نویسندگان این گزارش گفت، به عقب راندن مهاجران ادیه در مرزهای بت 
 .شوداروپا به صورت روزمره انجام یم

که در ماه اگست رخ داد، دست  Push backs بر اساس این گزارش، پولیس آلمان فدرال نت   در ییک از موارد
از حد گنجایش رسنشی   داشته، متوقف کرده و رسنشینان  آن ها یک قایق بادی را که بیش داشته است. 

 ۴۰ شود که این قایق به مقام های یوناب  تحویل داده شده و آن ها ظاهرا گفته یم .آن را نجات نداده اند
 .را به ترکیه پس رانده اند رسنشی   آن

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


