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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 --------------------------------- «وزیمهاجر ن» است  افتهی شیمهاجران در دوران کرونا افزا هیعل ضی: تبعق  یگزارش تحق

 5 ------------- «وز یرونو ی» کردند   فیتوص «انساب  ی  غ»را  خارج   یهاانخانمدر اخراج ب   ا یتانیبر  د یجد استیکنشگران س

 7 ------------------------------- « فاریس  TRT»  افتیقلعه نجات در ساحل چاناک ونانیهجده پناهجو رانده شده توسط 

  د پو  تونک  ښپناه غو  ونهګسل ه،ی  رسب وکو ین و ګڼ: له  ا یتانیبر 
   ج 

 8 ------------------- «وزیمهاجر ن»  يی    کمپ ته استول ک  وداب 

گزار » شدند  ا یتالیاز هشت هزار آواره وارد ا شیب  10 ------------------------------------------------------- «مایصداوس یخی 

 11 ---------------------------------------- «وز یمهاجر ن»  ند یایتوانند به آلمان ب آلمان یم یتن از کارمندان افغان اردو  ۵۲۰

  افتهیعودت  انیتعداد پناهجو  نیشی  یب
 

 12 -------------- «جامعه باز افغانستان  یخی  گزار » د کننیم افغان در هرات زندگ

 13 ---------------------------- « فاریس TRT» اروپا  هیاتحاد یهزار پناهنده از سو  281به  هیحفاظت ثانو  تیموقع یاعطا

 

 

 

 

 



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

4 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

ی کرونا دچار مشکالت زیادی شده اند و  براساس یک برریس علیم  در آلمان، مهاجران در دوران همه گی 
 .رفتارهای تبعیض آمی   در برابر آن ها افزایش یافته است

 مهاجران داشته است. نتایج یک
 

ات شدیدی بر زندگ ی کرونا تاثی  برریس علیم نشان یم دهد که  همه گی 
ر شده اند. این کار تحقیقاب  در  آن ها در بخش های کار، سکونت، صحت و آموزش بیشی   از دیگران متض 

در شهر ارالنگن انجام  توسط بنیاد علوم سیایس دانشگاه فریدریش الکساندر  بخش مهاجرت، فرار و ادغام،
 .است شده

 
 Imago/Rainer Weisflog :بر سر راه مهاجرانی که سعی دارند در آلمان کار پیدا کنند، موانع زیادی وجود دارد./عکس

ا بندل، رئیس پروژه ، روز سه شنبه گفت که افزون براین رفتارهای تبعیض آمی   در قبال  خانم پروفیسور پی 
 .مهاجران افزایش یافته است

، احتمال این که مهاجران کار شان را از دست ر بدهند، بیشی  از دیگران است. شما بر بنیاد این کار تحقیقاب 
اند، بسیار کمی  است و آن ها به ندرت یم توانند کارشان را از  اجراب  که به صورت دائیم استخدام شدهمه

 .دهند خانه انجام
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 عمویم  اما براساس این برریس علیم، مهاجران و آوارگان اغلب در بخش هاب  کار یم
 

 کنند که برای ادامه زندگ
کت های نظافت  به  سوپر  اهمیت اسایس دارند. آن ها به طور مثال در  مارکیت ها، در بخش زراعت یا در رسر

 .کار مشغول هستند

ی از ابتال به این ویروس و  در ادامه این کار تحقیقاب  آمده است که در دوران کرونا معلوم شد که جلوگی 
است. نویسندگان این برریس علیم خواهان این شدند که  رعایت بهداشت در کمپ های بزرگ دشوارتر 

یس به ماسک و امکان د  واکست   برای افرادی که خطر ابتالی آن ها به کرونا بیشی  است و مهاجران نی    سی 
 .در شمول آن ها هستند، افزایش یابد

، در آلمان برج  از مردم که به دنبال گرویه یم ش این ویروس   براساس این کار تحقیقاب  گردند تا گناه گسی 
 .بیاندازند، نسل های بعدی مهاجران را هدف گرفته اند شان یا بدتر شدن اوضاع اقتصادی را به گردن

انه، خواهان ارائه ه امکانات آموزیسر در زمینه مبارز  به این خاطر، پروفیسور بندل در راستای اقدامات پیشگی 
کت ها و ادارات دولت  شد با نژادپرست  نه فقط در مکاتب، بلکه همزمان  .در رسر

مانده اند )و نیم توانند به او در ادامه گفت، به خاطر مسدو   که گی 
 مهاجراب 

 
ایط زندگ دیت مرزها، رسر

 .سفرشان ادامه دهند( بدتر شده است

الحاق اعضای خانواده ها به  بندل خواهان این شد که برنامه های انسان دوستانه برای پذیرش مهاجران و 
 برنامه اسکان مجدد مهاجران باید به سهمیه استفاده نشده از  یکدیگر دوباره از رس گرفته شود. افزون براین

 .داده شود انتقال ۲۰۲۱سال 

خانماب  را که تبعه این  ب   دهد مقامات افراد را درباره سیاست  که اجازه یم وزارت کشور بریتانیا  کنشگران
دادند. این انتقادها پس از آن مطرح شد که این نهاد  کنند، مورد انتقاد قرار کشور نیستند اخراج  
 .نحوه اجرای قوانت   جدید منتشر کرد دستورالعمیل را درباره

مقامات  برنامه مهاجرب  بریتانیا پس از برکسیت معرف  شده است که به عنوان بخشر از قوانت   جدید به
ها مانند حمایت خواب عضو اتحادیه اروپا از دریافت برج  یاباندهد در صورب  که شهروندان خیم اجازه

 .اقامتگاه امتناع کردند از این کشور اخراج شوند

بعد مبنای جدید قوانت    دستورالعمل این هفته در وبسایت وزارت کشور بریتانیا منتشر شد و از این به این
شود تاری    خ شش آوریل به طور رسیم اجراب  یم که از   مربوط به مهاجرت خواهد بود. در بخشر از این قوانت   

 شود که فرد بارها پیشنهادات مناسبدر بریتانیا[ در صورب  رد یا لغو یم اجازه ]اقامت»آمده است که 
 .«حمایت  را رد کند و رفتار ضد اجتمایع مداوم داشته باشد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 «ما این سیاست را قبول نداریم»

یه ح را محکوم کردهکنشگران اجتمایع حایم مهاجران این طر  سیاست جدید را « بحران»اند. موسسه خی 
 .توصیف کرده است« غی  انساب  »

  باید  همه افراد جامعه»ای گفت: اسپارکز، مدیر اجراب  این موسسه در بیانیه جان
 

مکاب  امن برای زندگ
 .«شوند خانماب  نباید مجازاتداشته باشند و به دلیل تجربه ب  

انساب  است و باعث یماین سی»وی افزود:  ایط نام شود اتباع غی  است غی  ناسب و بریتانیاب  که در رسر
سند پذیری قرار دارند از درخواست کمکآسیب  .«فرار کنند و بی 

 

خواهیم که در هیچ سیاست را قبول نداریم و از مقامات یم گوییم اینبا رصاحت یم» اسپارکز تضی    ح کرد: 
اییط از این  .«اختیارات استفاده نکنند رسر

 های خانگینگرانی برای قربانیان خشونت

 در بریتانیا له با خشونتجیکوبز، کمیش مقاب نیکول
 

را به صدا درآورد و  ، پیش از این زنگ خطر های خانک
خواب  هستند مجبور  مهاجراب  را که در معرض خیابان ترسد این قوانت   جدید به انجمن مطبوعات گفت یم
 .دهند رس کنندها را آزار یماز کشور، با افرادی که آن کند تا به جای خطر اخراج

 نیازمند و مستحق حمایت هقربانیان خشونتهمه »وی گفت: 
 

 «.ستندهای خانک
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

تغیی  دهد تا این  ها را خواهم تا این دستورالعملاز دولت یم»خطاب به دولت بریتانیا گفت:  جیکوبز 
 هستند و 

 
خوابند تحت تاثی  قوانت   در خیابان یم اطمینان حاصل شود مهاجراب  که قرباب  خشونت خانک

ندگجدید قرار نیم  .«ی 

هاب  ها، باید به دنبال راهها با تهدید به اخراج آنخوابدولت به جای مجازات خیابان»وی تضی    ح کرد: 
 «.برای حمایت از نیازمندان باشد

تخصیص مهاجرت در  های حمایت  مشخص شده در دستورالعمل مانند مشاورهدانیم راهیم»افزود:  وی
 «.یار اندگ داردبسیاری از مناطق در حال حارص  سهم بس

های پشتیباب  اندگ برای گزینه  کند کهدستورالعمل اذعان یم»با اشاره به مفاد دستورالعمل اضافه کرد:  وی
اییط وجود دارد  .«افراد در چنت   رسر

اتژی میل و مشخص از طرف دولت برای پایان دادن به ما به»وی افزود:  طور اضطراری به یک اسی 
 .«نماب  نیاز داریمخاخواب  و ب  خیابان

خارج  در قایق احیل ترکیه بر اساس اطالعاب  مبت  بر وجود گرویه از اتباع های فرماندیه گارد ستیم
وع کردند.   پالستیک در نزدیک آیواجیک عملیات نجات را رسر

 



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

8 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

نفر را که مشخص شده بود توسط عنارص گارد  18های گارد ساحیل که با قایق به منطقه رفته بودند، تیم
 ساحیل یونان به آبهای رسزمیت  ترکیه رانده شدند، نجات دادند. 

داد خارجیان آیواجیک تحویل داده شدند. مهاجران پس از یط مراحل قانوب  به مرک  ز اسی 

ې سلګونه نور پناه غوښتونک  به د نییر کمپ په یوه د بریتانیا د کورنیو     چارو وزارت اعالن کړی جر
زړه پوج 

  ب   اوس د ود
ې دغه زړه وداب    گې ځای پر ځای کړي. چارواک  واب   جر

پناه غوښتونکو له اړتیاوو رسه سم  اب 
 .چمتو کړې

ې د بریتانیا د کورنیو چارو  ي آژانس راپور ورکړی جر ې راتلونکو  د اسوشیتید پرس خی  وزارت په پام گې لري جر
ې ظرفیت لوړ  تنه نو  ۳۳۷گې د   اونیو گې د کنت ښار د نییر د کډوالو کمپ

رو پناه غوښتونکو لپاره د استوګت 
   کړي. یاد وزارت

ې له دې رسه به سلګونه نوي پناه غوښتونک  هلته ځای پر ځای یسر  .وییل  جر

  گې شاوخوا 
  مرکز په وداب 

په دې وروستیو گې د دغه  .کډوال میشت دي  ۵۰اوسمهال د دغه پخواب  پوج 
 .ی شوي وکډوال ځای پر ځا  ۴۰۰مرکز له ظرفیت څخه ډیر 

ې د   ۲۰۲۰د نییر د کډوالو مرکز د  جوړیدو له پیل څخه یاد کمپ  کال په سپتمی  میاشت گې جوړ شوی دی جر
ې د  ریتانیا کډوالو لپاره په گې د ژوندانه الزم امکانات برابر نه و. د ب  د دې له امله تر سختو نیوکو الندې دی جر

ه په کمپ گې  د  میشت کډوال الریون او د  پارلمان غړي هم د دغه مرکز د بندولو غوښتنه وکړه. له دې رسبی 
 .خوړو بندیز وکړ

ې شوې او د کرونا  ې خیر  
ې څو پیش 

ې هم په گې ثبت  ۲۰۰د کډوالو په دغه کمپ گې د ځان وژب   
ې پیش 

مثبت 
 .شوې دي
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 
 AP:انځور. ۲۰۲۱پناه غوښتونکي د بریتانیا جنوب خیتځ د نیپر کمپ کې. جنوري 

ې د کمپ د  اوسیدونکو او تفتیشانو له نظر رسه  بل پلو بیا د کورنویو چارو وزات یو ویاند رسنیو ته وییل  جر
ې بدلونونه رامنځ تهس

ایطو گې » شوې دي او  م، په کمپ گې ځیت 
پناه غوښتونک  په مناسب او خوندي رسر

ې  وي جر    خپل ژوند تی 
 .«له کرونا ویروس رسه مقابیلې ته ځواب وییل یسر

  گې دوه کنت انالین د 
ې په مرکز گې د کډوالو د شمی  کمیدل، اوب  ځیلې د کورنا  ویب سایت راپور ورکړی جر

  جوړول او د روغتیاب   
ې وروسته د پخلنځ 

ې د   آزمایښت، له اورلګیدب  کڅوړو ویشل هغه بدلونونه دي جر
 .کډوالو په دغه مرکز گې رامنځ ته شوې دي

ې له (Care4Calais) د ه، د  سازمان بنسټ ایښودونک اما کالر موزل  باور لري جر نییر  دغو اقداماتو رسبی 
 دغه مرکز به لږ ترلږه د خوب یو ځای وي او اوسیدونک  :» واب    مرکز د کډوالو لپاره مناسب ځای نه دی. هغه

 «ته شوی؟ څه بدلون رامنځ ویروس له ویرې د خوندیتوب احساس و نه کړي. د تی  په پرتله به ب   د کرونا 

تنه ژوند کوي. کالر موزل   ۲۰ په کمپ گې د یو تن پناه غوښتونک  یک نم په وینا، په یوه کوټه گې شاوخوا 
 : ې له» واب    «.پناه غوښتونکو رسه په درنښت چلند وکړي مونږ هغو چارواکو ته اړتیا لرو جر

 

 

https://www.kentonline.co.uk/folkestone/news/more-asylum-seekers-to-move-into-army-barracks-245886/
https://www.kentonline.co.uk/folkestone/news/more-asylum-seekers-to-move-into-army-barracks-245886/
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

در حال بیش از هشت هزار آواره وارد ایتالیا شده  امسال ؛ خبرگزاري صداوسيما به گزارش رسويس بت   الملل
 گزارش یونیسف و سازمان نجات کودکان، خدمات کمک و امداد رساب  در دو استان  اند که براساس اعالم

 .مهاجر پذیر این کشور وجود ندارد

"، در سه ماه و نیمبه گ گزاری ایتالیاب  زبان "آج   خی 
نت   ۱۶تر تا اول امسال و به طور دقیق زارش پایگاه اینی 

های مهاجر و آواره از طریق دریا وارد شهر  ۵۲۰هشت هزار و  شمش(، بیش از  ۱۴۰۰فروردین  ۲۷آوریل )
ان نفر از آن ۱۹۶که از این تعداد، هزار و اند   ساحیل ایتالیا شده سال  ۱۸زیر  درصد( افراد  ۱۴ها )به می  
 .بدون همراه هستند

 
 های المپدوزا و ونتیمیلیا از جملهکودکان اعالم کرده اند که استان  در همت   زمینه، یونیسف و سازمان نجات

این  ها هستند هرچند های آندهخانوا ا با سال بدون همراه ی ۱۸های مهاجر پذیر و حایم افراد زیر استان
 .جهندزمینه پذیرش آوارگان موا های زیادی در ها هنوز با چالشاستان

 ۱۱۶خانواده آواره به همراه  ۷۲شمش(، به  ۹۹آذر و اسفند ) های دسامی  پارسال و مارس امسالیط ماه
 .نفر رسیده است ۱۶۹اه نی   به سال بدون همر  ۱۸شده است. تعداد آوارگان زیر  کودک امداد رساب  

https://www.iribnews.ir/fa/international
https://www.iribnews.ir/fa/international
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در افغانستان و  «Bundeswehr» تن از کارمندان سابق اردوی این کشور ۵۲۰آلمان فدرال به حکومت 
اس این تصمیم همشان و کودکان خوردسال اس های شان، وعده پذیرش در آلمان را داده است. بر خانواده

 .خانواده اصیل به شمار یم روند و مجرد این کارمندان افغان جزو 

 
 Picture-alliance :هانوفر در آلمان رسیدند./عکس مهاجر از یونان به ۱۳۹، ۲۰۲۰سپتمبر سال  ۲۹عکس: ارشیف(/)

این  »وزارت داخله نوشت:  ان )شماره روز چهارشنبه( به نقل از یک سخنگویشبکه هیئت تحریریه آلم
 آن ها در خطر باشد، پس از برریس توسط  کارمندان افغان و خانواده های اصیل شان در صورب  که

 
زندگ

، وهای امنیت  براین اساس همشان و کودکان خوردسال و «. در آلمان را دریافت یم کنند وعده پذیرش نی 
 .این کارمندان افغان جزو خانواده اصیل به شمار یم روند مجرد 

کارمندان « رسی    ع و ساده» خواهان انتقال« پرو ازول»گونی  بورکهارد، مدیرکل سازمان حایم پناهجویان 
سال های متمادی )پس از پایان همکاری با اردوی  آن ها به احتمال زیاد »افغان به آلمان شد. او گفت: 

( تعقیب خواهند   .«شد آلمان نی  

  و کارمندان افغان در آلمان خی  داده   انه گریت کارمپ کارن باور، وزیر دفاع آلمان در هفته گذشته از پذیرش
هاب  صحبت یم کنیم که در برج  موارد یط سال های متمادی و در  ما این جا راجع به انسان»گفته بود: 

 
 

 .«کرده اند  شان در خطر بوده، با ما همکاری کرده اند، همراه ما جنگیده اند و سهیم ادا  حال که زندگ

فدرال تعهد عمیق  نسبت به این  حکومت آلمان»وزیر دفاع آلمان در ادامه گفت، به این خاطر از نظر او 
 .«محافظت  تنها بگذارد دارد و نباید آن ها را بدون هیچگونه انسان ها 
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 کمک
 

ی سازمان ملل متحد یا دفی  امور هماهنک است که والیت هرات در  )اوچا( اعالم کرده های بشر

بان عودتصدر فهرست والیت  .ابتداب  سال جاری میالدی بوده است کنندگان در سه ماههای می  

اند و پس از هرات بازگشته در گزارش این نهاد تضی    ح شده است تمایم این پناهجویان از ایران به هرات 

 .دارند های قندوز و تخار در جایگاه دوم و سوم قرار والیت

 

هزار  ۲۴۰شی  از بی میالدی ۲۰۲۱دفی  اوچا در گزارش خود گفته است، در سه ماهه ابتداب  سال 

ها از پاکستان نفر آن ۵۰۰و  اند که تنها سه هزار بازگشته پناهجوی افغان از ایران و پاکستان به کشور خود 

 .هستند

کنندگان کودک هستند و سن در گزارش دفی  سازمان ملل تاکید شده که بیشی  از نییم از این بازگشت

 .سال است ۱۸ها کمی  از آن

میالدی آمار بازگشت یط سه ماهه  ۲۰۱۹این گزارش در حال منتشر شده است که در مقایسه با سال 

 .درصد افزایش یافته است ۶۹ابتداب  سال 
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 وعودت کنندگان

 عطا نمود. ا هزار پناهنده موقعیت حفاظت ثانویه 281به  2020ر سال د کشورهای عضو اتحادیه اروپا 

ته به آنان بر اساس ارقام مرکز آماراتحادیه اروپا موسوم به "یوروستات "، شمار افرادی که در سال گذش
 درصد کاهش یافته است.  5عطا گردیده، به ا موقعیت حفاظت ثانویه

 

 بود.  نفر رسیده 600هزار و  295به  2019این رقم در سال 

ین موقعیت حفاظت ثانویه  دادهر  آلمان بیشی 
 

 رده است. ک اند، اعطاا به افرادی که درخواست پناهندگ

 21هزار نفر و ایتالیا با  29هزار نفر، فرانسه با  36نفر، یونان با  هزار  51یا با هزار نفر، اسپان 98 آلمان با
ین تعداد موقعیت حفاظت ثانویه را به پناهندگان داده  اند. هزار نفر کشورهاب  هستند که بیشی 

 مند شدند. هبهر  وقعیت حفاظت ثانویهم اتباع سوریه در مقایسه با اتباع دیگر کشورها بیشی  از

درصد آنها آلمان  60دهند که به کل این افراد را تشکیل یم درصد 27اهنده سوری پن 700هزار و  74
 موقعیت حفاظت ویژه اعطا کرده است. 

 هزار نفر دنبال کردند.  42ها با هزار نفر و افغاب   47پناهندگان سوری را به ترتیب پناهندگان ونزوئالب  با 
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حادیه اروپا در سال گذشته، مورد ارزیاب  قرار هزار نفر به کشورهای عضو ات 521درخواست پناهندگ
اضات و درخواست تجدیدنظرها،  گرفت که  هزار تصمیم مورد بازبیت  قرار گرفت.  233در بر اعی 


