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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------ « وز یمهاجر ن»  د ینکن اخراج زندان   یامدادگران در آلمان: کودکان را در بازداشتگاه ها

 5 ------------------------------------ « یوله در  چی    دو » کرونا محروم خواهند ماند   ی   مهاجران افغان در پاکستان از واکس

   ۱۶۰۰ راتلونکو دوو کلونو ک   ن   وا سیسو 
 6 ----------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» مهاجر من 

 7 ------------------- «شفقنا  یخبر گزار »  با ادامه اخراج اتباع افغانستان   رانیوساز در اساخت نهیهز  یدرصد ۴۰ شیافزا

انهیمد هب  اروپا به خاطر مرگ مهاجران در بح هیسازمان ملل متحد: اتحاد  10 ---------------- « وز یمهاجر ن» مقرص است  بر

 12 --------------------------------------------------------- «هشت صبح » به مهاجران در کابل آغاز شد  ی   زم عی    روند توز 

 13 ------------------------------------------------- « وز یمهاجر ن» ته تلونک  مهاجر زيات سوي دي  پر مانش کانال بريتانن   

 14 ------------------------------------------- «ک یناسپوت یخبر گزار » گذارند   را کنار یم اصالحات مهاجرنر  مقامات ژاپن  

 15 -------------------------------------- « وز یمهاجر ن»   کردند  تیفرانتکس به دادگاه اروپا شکا هیعل ن  قایافر  یدو پناهجو 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  میر  

در زندان های ویژه  سازمان های امدادگر در آلمان خواهان این شدند که بازداشت مهاجران خوردسال
درخواسنر را « پرو ازول»حایم پناهجویان  مهاجران اخراجر ممنوع اعالم شود. آن ها به همرایه سازمان

  .دراین زمینه نشر کرده اند

 
 ۲۰۱۱بازداشتگاه اخراج در براندنبورگ آلمان، سال 

که از این درخواست حمایت   روز سه شنبه در فرانکفورت اعالم کرد « پرو ازول»سازمان حایم پناهجویان 
تغیب  قانون در این زمینه برای نخستی   بار  یم کند. درخواست ممنوعیت بازداشت مهاجران خوردسال و 

روز جمعه راجع به این  (Bundesrat) شده بود. شورای فدرال شلیسویگ هولشتاین مطرح در ایالت
د  درخواست تصمیم یم   .گب 

کل سازمان   بورکهارت، دبب 
خواست که موافقت شان را با  از حکومت های ایاالت آلمان« پرو ازول»گونبر

یم تواند تغیب   (Bundestag) لپارلمان آلمان فدرا این درخواست اعالم کنند. او گفت، در این صورت
 تعطیالت تابستان  به تصویب برساند. بورکهارت افزود، این قانون باید بسیار  قانون را قبل از فرارسیدن

 .زودتر از این تغیب  داده یم شد
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کل شورای مهاجران در شلیسویگ هولشتاین اعالم کرد، مهاجران نباید به قصد اخراج  مارتی   لینک، دبب 
قابل قبول است شوند. بازداشت خانواده ها و اشخاصبازداشت   .خوردسال نب   اصوال غب 

ک خواهان این شدند که  شوراهای مهاجران در ایاالت آلمان و سازمان پرو ازول با نشر یک بیانیه مشبر
 .«استثنان  از نظر قانون  ممنوع اعالم شود بدون هیچ گونه»بازداشت کودکان و نوجوانان 

مهاجران خوردسال در میدان های  ه اعالم کردند، در درخواست تغیب  قانون مساله بازداشتآن ها در ادام
 در 

 
 .این زمینه باید به قانون اضافه شود هوان  در نظر گرفته نشده است و پاراگراف

ماند. حکومت پاکستان  از واکسی   کرونا محروم خواهند  نزدیک به سه میلیون مهاجر افغان در پاکستان

 .تصمییم گرفته نشده است غانگوید که تا حاال در مورد واکسی   کردن مهاجران افیم

 مرکز واکسیناسیون کرونا در شهر الهور پاکستان

 یم ۲.۸حدود 
ی

ها یا هیچ مدرک ندارند و یا تنها کنند که بخشر از آنمیلیون مهاجر افغان در پاکستان زندک
 .مدرک ویژه مهاجرت دارند

گزاری آلمان گفته است که هنوز تصمییم در مورد واکسی   کردن سخنگ وی وزارت صحت پاکستان به خبر
 .مهاجران افغان در این کشور گرفته نشده است

https://www.dw.com/fa-af/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-57672352
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

د که مهاجران نام در برنامه میل واکسیناسیون در پاکستان با استفاده از شماره شناسنامه صورت یمثبت گب 
 .افغان از آن محروم اند

گزاری آلمان گفت کهسخنگوی کم گفتگوها با حکومت پاکستان   یساریای عایل پناهندگان ملل متحد به خبر
 .افغان پیدا شود حیل برای واکسیناسیون مهاجرانجریان دارد تا راه

میلیون دوز واکسی   در این کشور تزریق شده است.  ۵.۳میلیون جمعیت دارد و تا حاال تنها  ۲۲۰پاکستان 
 .میلیون نفر را واکسی   کند ۷۰که تا آخر امسال   میم دارد حکومت این کشور تص

کرونا   توانند برای تزریق واکسی   سال پاکستان یم ۱۹این هفته همه شهروندان باالی  رس از روز پنج شنبه
 واکسی   چین  در این

ازنکا بیشبر  .شودکشور تزریق یم  ثبت نام کنند. در کنار واکسی   آسبر

ه ۍ وویل چمتو دی ج   راتلونکو دوو کلونو ک  تر  د سویس حکومت تب 
. په وینا  ۱۶۰۰اون   

ن   دغو  مهاجر ومن 
  ختیځ اوسېدونک  او هغه کسان شامل دي ج   خپلو 

هیوادونو ک  له ګواښ رسه مخ دي.  مهاجرو ک  د منځن 
  مهاجر به هم دغه ډله ک  

ان    .شامل وي د مرکزي مدیبر

 
 ر: کریېتیف کامنزانځو

. د سویس حکومت ۱۶۰۰کلونو ک  تر   ۲۰۲۳او  ۲۰۲۲سویس وان   په   
ه چهارشنبه د یم  مهاجر من  تب 

  
  مه وویل دا ت۱۹میاشنر

پروګرام په چوکاټ ک  نیویل دی. د سویس حکومت  صمیم ن   د مهاجرو د بیا مېشتون 
  
  دغه ډله ک  د منځن 

  مهاجر او هغه کسان شامل دي ج   خپلو هیوادونو  له مخ 
ان  ختیځ او مرکزي مدیبر

 .ګواښ رسه مخ دي  ک  له
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مهاجر حداکبر د پنځو هیوادونو  سویش  چارواکو زیاته کړې ج   د ځینو عمیل  دالیلو له کبله به منل کېدونک  
 .اتباع وي

  مهاجر له دغه
   چارواکو دا هم وییل  ج   د کورونا ویروس کړکېچ له امله ځین 

  پانر
پروګرام څخه نر  برج 

 .هم چمتو دي تنو نورو منلو ته ۳۰۰شوي وو، له همدې کبله دوی د 

   ب شو ج   اروپا ک  د کورونا ویروس وبا له امله رامنځ ته شوي وضعیت د دې سب
د مهاجرو د بیا مېشتون 

   پروګرام او په ځانګړې توګه له یونانه نورو اروپان   
 .هیوادونو ته د مهاجرو مېشتول له ځنډ رسه مخ شر

، جرم  ۲۰۱۹د مالتا تړون وروسته ج   په  ،ک  السلیک شوی دی فرانش   
پورتګال، رومانیا فنلنډ او نورو  ن 

  هیوادونه پر  اروپان   هیوادونو د مهاجرو بیا مېشتولو 
پروګرام ک  برخه واخیستله. خو د سوېیل  اروپا ځین 

عادالنه ن   بویل   دغه پروګرام  .نیوکه کوي او غب 

  تر 
   د یم میاشنر

  له لومړۍ نېنر
ې جنورۍ میاشنر   په توګه د تب 

 ۱۳۰۰۰ا لمپدوسا ټاپو ته د ایټالی مه۱۱د بېلګ 
م د جوړ  مهاجر ورسېدل ج   د تب  کال پرتله لس چنده   څخه مالتړ مکانب  

. روم له اروپان   ټولن  ولو زیاتوایل ښن  
 .کړې ده  غوښتنه

گزاری شفقناافغانستان; محمدعیل ربان  عضو هیئت مدیره انجمن سازان پایتخت ایران انبوه به گزارش خبر
آنالین تاکید کرد، با ادامه خروج درصدی  ۴۰تان  از ایران، ما شاهد افزایش اتباع افغانس در گفتگو با خبر

 .درصدی دستمزدهای بخش ساختمان خواهیم بود ۱۰۰افزایش  وساز و هزینه ساخت

ی مبن  بر رشد  ی که  درصدی مهاجرت اتباع افغانستان از ۳۵در روزهای گذشته خبر ایران منتشر شد؛ خبر
عیت بازار کار کارگران ساده کند و بر وضسایه بیاف های آینده بر صنعت ساختمان ایرانیم تواند در ماه

گذار باشد ساختمان  و دستمزدهای آنها   .تاثب 

پژوهشگر رصدخانه مهاجرت ایران  افزایش مهاجرت و بازگشت افغانستان  ها از ایران را داوود عیوضلو،
مدرک  هزار مهاجر افغانستان  فاقد  ۳۶۴، ۲۰۲۱سال  یط چهار ماه ابتدان  »مطرح و اعالم کرده است: 
 هزار نفر نب   داوطلبانه ۱۶۱هزار نفر دیپورت شدند و  ۲۰۳شدند. از این تعداد  افغانستان  از ایران خارج

 «..نفر خارج شدند هزار  ۲۷۰، ۲۰۲۰ایران را ترک کردند. این درحایل است که در مدت مشابه سال 

ایران نشان یم دهد، تعداد  ر کالنشهرهایدهای ساختمان  کوچک و بزرگ به ویژه بررش وضعیت کارگاه
وی کار و کارگران ساده شاغل در این  از نب 

داد بخش را اتباع افغانستان تشکیل یم دهند و در مقابل تع فراوان 
وهای متخصص در   .بخش ساخت و ساز، شامل کارگران ماهر ایران  است نب 

شوند زیرا دستمزد در این بخش  نیمها به عنوان کارگر ساده در بخش ساختمان مشغول به کار معموال ایران  
کنند در حایل …  را رصف هزینه رفت و آمد و کرایه خانه و  برای آنها رصفه اقتصادی ندارد و مجبورند مبلغ  
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وی کار  ساکن یم شوند  های کارگری که در محل پروژه تعبیه یم شود، به راحنر افغانستان  در خوابگاه که نب 
حایک از آن است که کارگران ایران  به دنبال  سازان پردازند. اظهارات انبوهو هزینه ای بابت رفت و آمد نیم

وی کار متخصص در پروژه های خاص بوده و بهآموخیر  مهارت ها مشغول به کار یم شوند و عنوان نب 
ی نب   دریافت کنند طبیغ است که

 .دستمزدهای بیشبر

 .حضور کارگران افغانستانی در بخش ساخت و ساز در ایران همواره مشکل آفرین بوده است

درصدی مهاجرت اتباع ۳۵ نند با توجه به رشد کحاال بسیاری از فعاالن حوزه ساخت و ساز اعالم یم
وی کار ساده م های آینده صنعت ساختمانافغانستان به کشورشان در ماه واجه خواهد شد و با کمبود نب 
وی کار ایران  و یا همان کارگران افغانستان  حارص   به حتم تبعات آن شامل طلب  دستمزدهای باال از سوی نب 
 .به این صنعت وارد خواهد کرددر بازار کار، فشار مضاعف  

 اتباع افغانستان  از ایران بر  عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران درباره تاثب  افزایش خروج
وزارت کشور اقدام به اخراج  ۸۷و  ۸۶های وقنر در سال دهد صنعت ساختمان گفت: تجربه ما نشان یم

 بی   مجوز کار از ایران   اتباع افغانستان  فاقد 
افزایش  درصد  ۶۰تا  ۵۰کرد دستمزدهای کارگران ساختمان 

 .یافت

 افزود: اکنون نب   با توجه به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش
ن پول میل سبب شد تا کار در ایرا محمدعیل ربان 

و یا نباشد مگر اینکه اتباع این کشور در ایران ازدواج کرده  برای اتباع افغانستان  چندان مقرون به رصفه
 و   دارای پروانه

ی
ایط ، این عده ترجیح یم دهند در ایران به زندک ه کار خود ادام  کار باشند که با توجه به رسر

 .دهند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

افغانستان  دارای مشکالت مایل هستند  وی ترصی    ح کرد: این در حایل است که عده زیادی از کارگران و اتباع
ی نسبت به ایران  و این عده ترجیح یم دهند به افغانستان بازگردند و بابت کارگری کردن حقوق بیشبر

سال شاهد  عنوان کرد: ما باید منتظر سونایم افزایش دستمزدها در کشور باشیم زیرا هر  دریافت کنند.ربان  
 .نب   این مساله اعمال شده است درصد دستمزدها هستیم که امسال ۲۵اعمال افزایش طبیغ ساالنه حدود 

افغانستان  هستند و بررش ها نشان یم  باید در نظر گرفت عمده کارگران ساختمان  از اتباع وی تاکید کرد: 
 .درصدی دستمزدها در بخش ساختمان هستیم۱۰۰شاهد افزایش  دهد با خارج شدن آنها از ایران اکنون

ان  ۱۰۰چندان دور بیش از  وی ادامه داد: به اعتقاد بنده افزایش دستمزد کارگران در آینده ای نه درصد مب  
هزار تومان دستمزد روزانه دریافت یم  ۱۰۰افغانستان  که  فعیل خواهد شد به طوری که دستمزد کارگران

 .هزار توان هم رضایت نیم دهند ۲۰۰دریافت  کردند اکنون به

 خاطرنشان کرد: این موارد را باید نشانه نبود تدبب  و سیاست
ان ست. وی درباره مب   صحیح دان گذاریربان 

وی  به عنوان کارگر و نب 
وی کار و  ۷۵کار صنعت ساختمان توضیح داد:   حضور اتباع افغانستان  درصد نب 
کشورشان   ساختمان را اتباع افغانستان  تشکیل یم دادند که با بازگشت این عده به کارگر ساده در صنعت
 .ساختمان هستیم وی کار در بخشدرصدی اتباع این کشور به عنوان نب  ۵۰اکنون شاهد حضور 

وی ۳۰تا  ۲۵وی ادامه داد: برای ساخت یک ساختمان،  کار تشکیل یم دهد و از این   درصد از مخارج را نب 
وی کار را کارگران۶۵تعداد بیش از  ا اتباع افغانستان  هست درصد نب  ند ساختمان  ساده تشکیل یم دهند که اکبر

وی کار گران یم شو  و زمان  که ساخت و ساز نب    د و دستمزدها افزایش یم یابد، بر هزینه سایر بخش هاینب 
رفت و باید به این هزینه، افزایش نرخ مصالح  افزوده خواهد شد و قیمت تمام شده ساختمان نب   باال خواهد 

 را نب   اضافه کرد
 .ساختمان 

ساختمان  متاسفانه حنر  عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران اظهار کرد: قیمت مصالح
 .ساعت به ساعت تغیب  یم کند

وی کار ایران   شاغل در صنعت ساختمان به عنوان   ربان  درباره دستمزد کارگر ساده ایران  گفت: دستمزد نب 
وی کار افغانستان  است ستان  اما کارگر ساده ایران  توقعانر که کارفرما از کارگر افغان کارگر ساده همانند نب 

ی طلب یم کند و به را دارد  ی انجام یم دهد و دستمزد بیشبر اصطالح به عنوان  برآورده نیم کند و کار کمبر
ین گزینه اتباع  .افغانستان  هستند یک کارگر ساده برای بخش ساختمان بهبر

کارگران افغانستان  سبب شده   وی در پاسخ به این سوال که گفته یم شود نداشیر  مجوز اشتغال از سوی
ی برای بهتا کا ی اینرفرما تمایل بیشبر عده داشته باشد زیرا اجباری برای انجام موارد قانون  همانند  کار گب 

وها رصفه اقتصادی دارد، توضیح داد بیمه کردن برای ی این نب  ما برای یک  :آنها ندارد بنابراین به کارگب 
ام موارد را رعایت کرده و موظف به بیمه تم کارگر ساده در بخش قراردادهای پیمان  که با دولت داریم باید 

 شهرداری نب   قبل از اخذ پروانه کار باید نسبت پروانه کردن تمام کارگران هستیم؛ در بخش
های ساختمان 

ایط اتباع سایر  اجباری کارگران ساختمان  شاغل در پروژه را پرداخت کنیم در این میان کش که به بیمه از رسر
این سازمان از یک سو اعالم یم کند که کارفرما  سازمان تامی   اجتمایع است زیرا کشورها استفاده یم برد 
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ی کارگر افغانستان  فاقد پروانه کار نبوده بنابراین بیمه نیم شوند اما   مجاز به استخدام و به کار  کارفرما و   گب 
ان تامی   اجتمایع به این میان سازم سازنده باید نسبت به پرداخت حق بیمه این افراد نب   اقدام کند. در 

کارفرمایان حق بیمه کارگران ساختمان  را دریافت یم کند از آن سو این   صورت غب  عقالن  از سازندگان و 
 باشد سازمان تامی   اجتمایع او  عده را 

را ملزم به دریافت  بیمه نیم کند. همچنی   زمان  که کارگر ایران 
 .صورت کارگر ساده ایران  بیمه یم شود در اینای یم کند و گواهینامه از سازمان فن  و حرفه

عقالن  وارد یم کند و کارفرما و سازنده   وی خاطرنشان کرد: در حقیقت دولت به بخش ساختمان فشار غب 
یافت نیم کند و کارگران با وجود پرداخت که خدمانر در   های مورد نظر دولت را یم پردازد در حایلنب   هزینه

یم  امی   اجتمایع بیمه نیم شوند و در نهایت این هزینه ها از جیب مردم پرداختت هزینه، از سوی سازمان
 .شود

به صورت طبیغ  ۱۴۰۰ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: در سال
اکنون با خروج اتباع افغانستان  باید توقع  درصد بر دستمزدها در بخش ساختمان افزوده شده اما ۲۵
 به کارگران ساده در شهریور ماه را داشته باشیم. به همی   دلیل  هزار  ۲۵۰اخت دستمزد روزانه پرد

تومان 
مگر اینکه قیمت  آنچنان  نسبت به آینده صنعت ساخت و ساز و با تغیب  دولت نب   نیم توان داشت امید 

ه برای کارگران خارجر کار کردن در ایران مقرون ب ارز آنچنان کاهش یابد تا ارزش پول میل ایران باال رود و 
 .رصفه شود

ش ساختمان را داشته بخ درصدی قیمت تمام شده در ۴۰های آینده باید توقع افزایش ربان  گفت: در ماه
این مساله در بخش های مختلف احساس نشده  باشیم زیرا با وجود کاهش نرخ ارز در سال جاری هنوز 

درست نیست در حایل که با کاهش نرخ ارز باید شاهد کاهش قیمت  ا صحیح و گذاری هاست زیرا سیاست
 .در بخش های مختلف باشیم که متاسفانه این مساله اتفاق نیافتاده است تمام شده تولید 

انه مقرص متحد، اتحادیه اروپا تا حدی به خاطر مرگ مهاجران در بحب   به گفته سازمان ملل است.  ه مدیبر
پاسخ گذاشته اند، از تالش  براین اساس کشورهای عضو تماس های اضطراری از قایق های پناهجویان را نر 

ی کرده و   .پناهجویان را به لیبیا به عقب رانده اند های امدادگران برای نجات مهاجران جلوگب 

هستند، سغ یم کنند خود را از  ای افریقان  هر سال هزاران آواره و مهاجر که بسیاری از آن ها از کشوره
انه به اروپا برسانند. آن ها  ه مدیبر که اغلب سوار قایق های بادی کوچک یم شوند، این سفر   طریق بحب 

  .لیبیا آغاز یم کنند طوالن  و خطرناک را از 

ان مر  صفحه ای کمیساریای عایل حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده ۳۷در گزارش   گ مهاجران است، مب  
ملل متحد در  این مسب  جان باخته اند. سازمان  تن در  ۶۳۲در حال افزایش است و تا به حال دست کم 

تراژیدی انسان  »نام دارد، این وضعیت را یک  (Lethal Disregard) «کشنده  نر اعتنان  »این گزارش که 
ده در    .خوانده است« مقیاس گسبر
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 نیست، بلکه این  رسیده اند که عدم محافظت از مهاجران نویسندگان این گزارش به این نتیجه
 
تصادف

ی های مشخص سیاش، عملکردهای مسئوالن در لیبیا، کشورهای عضو  وضعیت در نتیجه تصمیم گب 
  .شخصیت های بانفوذ دیگر ایجاد شده است اتحادیه اروپا، نهادهای دولنر و 

جستجو و نجات را متوقف کرد،  نها برنامه رسیم عملیاتدر ادامه این گزارش آمده است، اتحادیه اروپا نه ت
دوست برای نجات مهاجران  که در خطر  بلکه برج  از کشورهای عضو از تالش های سازمان های بشر

ی کردند. آن ها   قایق های این مددکاران را متوقف کرده و تعقیب قضان  برج  از آن ها را به بودند، جلوگب 
   .جریان انداختند

 
 Picture-alliance :سقرار دارد که بخشی از جزایر قناری در اسپانیا است. عک بندر لوس کریستیانوس بیرون آورده شده اند. این بندر در جنوب جزیره تنریف که از یک قایق چوبی در چهارشنبه، ماموران اجساد مهاجرانی را حمل می کنند ،۲۰۲۱اپریل سال  ۲۸

نب   خبر داده اند. « در بحر موارد به عقب راندن»ان به کمیساریای عایل حقوق بشر سازمان ملل از مهاجر 
های کشورهای عضو از آب های بی   الملیل به لیبیا   در آن جا قایق های پناهجویان با کمک هلیکوپبر

  .بازگردانده شده اند

یم دهد و بر پایه مصاحبه  را پوشش ۲۰۲۰ تا دسمبر  ۲۰۱۹در ادامه این گزارش که دوره زمان  جنوری سال 
 ا برج  از  مهاجر نوشته شده، آمده است که  ۸۰با 

ی
قدامات مسئوالن در لیبیا نب   باعث شده که زندک

  .مهاجران به خطر بیافتد

کوبیده اند یا به طرف آن ها   براین اساس ماموران لیبیان  بعض  وقت ها قایق شان را به قایق مهاجران
اندازی مهاجران در برج  موارد واژگون شده و یا این که رسنشینان آن  کرده اند. به این ترتیب قایق های  تب 

ون پریده استفاده و بدرفتاری  اند. در اغلب موارد مهاجران  که به لیبیا بازگردانده یم شوند در خطر سوء بب 
  .قرار دارند
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عملیات جستجو و نجات در  انی   مربوط بهمیشل باچله، کمیسارعایل حقوق بشر خواهان اصالح فوری قو 
 این زمینه اطمینان حاصل شود که همه اقدامات در انطباق لیبیا و در اتحادیه اروپا شد تا به این ترتیب در 

از رنج  تراژیدی واقغ این است که در اغلب موارد یم شود »انجام یم شوند. او گفت:  با قوانی   بی   الملیل
انه ه مدیبر ی کرد و مصیبت و مرگ )مهاجران( در امتداد بخش مرکزی بحب    .«جلوگب 

گان داخلی در ولسوالی شکردره کابل آغاز شد. زمین به جاشدهکننده و بیهای مهاجران عودتدهروند توزیع زمین به خانوا

 شود.رییس جمهور غنی توزیع می« ۱۰۸»مهاجران در شهرک رهایشی التفات در ولسوالی شکردره براساس فرمان شماره 

ای به صورت رسمی کلید خورد گان طی برنامهکنندهاین روند روز چهارشنبه، پنجم جوزا، در مقر وزارت مهاجرین و عودت

 و به یک هزار خانواده زمین توزیع شد.

 

آهنگی گان، محمدیعقوب حیدری، والی کابل و رییس همکنندهدر این برنامه، نوررحمان اخالقی، وزیر امور مهاجرین و عودت

شاور مشهرسازی و اراضی، سلیمان یاور،  انتخاب مستحقان شهرک رهایشی التفات، عزیزاحمد گلستانی، معین مسکن وزارت

ن ادارات محلی ولسوالی و مسووال«UN- HABITAT»دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری، خانم جینیفر، رییس سازمان 

 شکردره حضور داشتند.

زمین  هوزیر مهاجرین در مورد برنامه توزیع زمین و مفاد فرمان ریاست جمهوری توضیع داده است. او بر توزیع عادالن

 تأکید کرده است.
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های والیت کابل در سه بخش عرضه خدمات، جلوگیری از غصب زمین محمدیعقوب حیدری در این برنامه گفته است که مقام

 دولتی و توزیع عادالنه زمین در پروژه متذکره مکلفیت دارد.

آهنگی ک در هموزیع و ساخت این شهربهتر ت او به مسووالن محلی ولسوالی شکردره دستور داده است تا در تطبیق هرچه

 کنند، همکار باشند.الزم با ادارات که خدمات این شهرک را ارائه می

عیت و بلندرفتن آمار هزار مسکن نظر به رشد جم ۴۵الی  ۴۰گوید که ساالنه بیش از معین وزارت شهرسازی می

 گان در کشور نیاز است.کنندهعودت

گان سند دولتی زمین کشی آغاز شد و به مستفیدشوندههای شهرک رهایشی التفات پس از قرعهگفتنی است که روند توزیع زمین

 تفویض شده است.

ته د رسېدونکو مهاجرو شمب  زيات سوی دی. دا هغه مهاجر بلل سوي ج    د مانش کانال له الري و بريتانن   
ي په  .ناقانونه توګه دغه هيواد ته داخلب  ږ

 
 picture alliance/dpa/PA Wire | Gareth Fuller | د مهاجرو ربړي کښتۍ چي ورباندي تر مانش کانال تیر سوي

ي آژانس ن   اې د سه شننر  په ورځ )د  راپور خپور کړ ج   د مانش کانال  مه(۲۵کال د یم   ۲۰۲۱بريتانوي خبر
وی دی. ياد آژانس ليکیل  ج   په دې تړاو ن   مهاجرو شمب  زيات س له الري بريتانن   ته د رسېدونکو ناقانونه

 .ج   د چارواکو له خوا د ترالسه سوو معلوماتو پر اساس منسجم سوي دي آمار چمتو کړي



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

14 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

  په روان 
  توګه د مانش کانال له  څخه زياتو انسانانو په غب   ۳۱۰۰کال ک  تر   ۲۰۲۱د راپور له مخ 

قانون 
و په پرتله دوه چنده  الري و بريتانن   ته سفر کړی دی. دا شمب  د    کال په همدومره موده ک  د شمب 

مخکن 
وروسته پر  داش  حال ک  ج   د کرونا پاندیم  له کبله پر سفر د محدوديتونو د رامنځته کيدو  زيات دی. دا په

  .مانش کانال تګ راتګ زښت زيات سوی دی

ي آژانس د بريتانيا د جنايتونو ضد میل  ادارې اين ش  اې په کال   ۲۰۲۰حواله ليکیل  دي ج   په  د ن   اې خبر
ه توګه  الري بريتانن   ته داخل سوي ول ج   دا هغه وخت يو نوی تر  مهاجر د مانش کانال له ۸۴۰۰په ټولب  

 .ټولو زيات شمب  ؤ

  پټېل په تکراري توګه اعالن کړی ؤ 
تانن   ج   د مانش کانال له الري و بري د بريتانن   د کورنيو چارو وزيري پرينر

. خو د کورنيو چارو وزارت تر اوسه د دغه اعالن په عمیل  کولو  جرو د ناقانونه داخیل  مخه بهته د مها   ونيش 
راویل  ج   په ناقانونه  راغیل دی. حکومت غواړي ج   د نورو الرو تر څنګ په قوانينو ک  داش  تغب   ک  پاته

 .ترالسه کولو حق واخیل   توګه بريتانن   ته د داخلېدونکو کسانو څخه د پناه

  به په بريتانيه ک  رصف هغه کسان د پناه
  مهاجرت  د پالن سوو نوو قوانينو له مخ 

مستحق وي ج   د قانون 
 UNHCR ته راغیل  وي. د پناه غوښتونکو له پاره د ملګرو ملتونو د او د کورنيو رسه د الحاق په ترڅ ک  بريتانن   

دار  سازمان تر    نيوک  کړي وې او خبر
په دغو قوانينو  ی ن   ورکړی ؤ ج   لندن ښان   مخه ال پر دغه پالن سخنر

 .او نړيوال تړون نقض کړيپه تړ  رسه د پناه غوښتونکو

ی در قانون مهاجرت در جریان است، در   دولت ژاپن تصمیم  گرفته است الیحه ای را که برای سخت گب 
دمیان انتقادات مخالفان و ه  .مچنی   سازمان های عمویم و بی   الملیل، پس بگب 

هدف از تجدید نظر در این قانون، به ویژه این بود كه به مقامات اجازه داده شود آن  به گزارش اسپوتنیک،
 محروم شده اند، به زور اخراج كنند. 

ی
 دسته از شهروندان خارجر را كه سه بار از پناهندک

انسان  بودن این روش ارصار ورزیدند و اصالحات قریب الوقوع در کمیسیون های  منتقدان این الیحه بر غب 

 زمان ملل را محکوم کردند. مربوطه سا

با توجه به این زمینه، به گفته فعاالن حقوق بشر چندین بار تجمعانر در ژاپن برگزار شد و خواستار لغو 
انه قانون مهاجرت این کشور شدند.   سختگب 

، که در مارس سال جاری در بازداشتگاه موقت مهاجران در استان  پس از حادثه با یک شهروند رسیالنکان 
 یای ژاپن درگذشت، موج شدید انتقادات از اقدامات مقامات به وجود آمد. ناگو 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ساله در ماه اوت گذشته توسط مقامات ژاپن  پس از مشخص شدن وی برای ویزای منقض   ۳۳این زن 
دانشجون  در این کشور بازداشت شد، فعاالن حقوق بشر ارصار دارند که مرگ نتیجه امتناع مقامات ژاپن  

 از وی بود. از ارائه مر 
 
 اقبت های پزشک کاف

 

ی یک تحقیق داخیل در مورد این حادثه انجام داد، اما نتیجه آن نب   به شدت مورد انتقاد  وزارت دادگسبر
ا سطخ خواندند و نکات اساش مربوط به وخیم شدن سالمنر زن را اشاره ای ر مخالفان آن  -قرار گرفت 

 نکردند. 

از کل درخواست های دریافت  ٪۱، اداره مهاجرت فقط ۲۰۲۰در سال طبق اطالعات اداره مهاجرت ژاپن 
 را تائید کرده است. 

ی
 پناهندک

ون  اتحادیه اروپا به برای اولی   بار، دو پناهجوی  افریقان  علیه فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای بب 
در  سواحل جزیره لیسبوس بعد از رسیدن به گویند کهدادگاه عدالت اروپا شکایت کردند. این مهاجران یم

 .اندیک قایق چونر دوباره در دریا رها شده یونان، مورد خشونت قرار گرفته و بعد از بازداشت، در 

گزاری فرانسه، شکایت یک زن مهاجر بروندی و یک نوجوان یم از سوی  ۲۱کانگون  روز   به گزارش خبر
دولنر از جمله انجمن وک به دادگاه عدالت اروپا  پراگرس الویرز نتورک و  سفرونتلک یالنچندین سازمان غب 

 .ارائه شد
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 وعودت کنندگان

نامه از این که به جزیره لیسبوس در  ها منتشر شده، قربانیان بعد ای که از سوی این سازمانبر بنیاد خبر
راج به گونه جمغ اخ»، «بازداشت»ها بعد از گرفتند.آن  قرار « مورد خشونت و رسقت»یونان رسیدند ابتدا 

 ها، این حادثه در به گفته سازمان« در یک قایق چونر بدون موتور رها شدند.  و سپس بدون آب و غذا،
 .کننددریای اژه اقدام یم ای رخ داده که محافظان ساحیل یونان با حمایت فرانتکس علیه مهاجران در منطقه

 
 اروپا به دادگاه عدالت اروپا شکایت کردند. عکس از ایماگو س حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیهپناهجوی افریقایی علیه فرانتکس یا آژان برای اولین بار، دو

گزاری فرانسه گفت تحقیقات داخیل این آژانس  ند که در مسئوالن فرانتکس در واکنش به این شکایت، به خبر
مدرک دال بر نقض حقوق مهاجران به دست نیامده  در مورد اتهامات عقب راندن مهاجران، هیچگونه

 .است

خواهند که دارند یم فعاالن حقوقدانان  که در پشت این شکایت قرار »یک سخنگوی فرانتکس گفت: 
از شیوه مدیریت مرزهای »سخنگو این فعاالن  ته اینبه گف« فرانتکس حمایت خود از یونان را متوقف کند. 

ین  «.شناخنر ندارند اروپا توسط فرانتکس اندکبر

وری امسال از فرانتکس درخواست کرده بود که فعالیت فرانتلکس غب  دولنر  سازمان های خود در ماه فبر
 .قف کنددر دریای اژه را متو 

اجران  آژانس ارزیانر کند که در  قانون وظایف فرانتکس، اگر مدیر  ۴۶به گفته این سازمان، بر بنیاد ماده 
حقوق اساش ]مهاجران[ یا تعهدات در مورد حفاظت  احتمال نقض جدی»نتیجه اقدامات انجام شده 

 .یا قسیم متوقف کند تواند این اقدامات را به گونه کاملدارد، یم ها وجود آن« بی   الملیل

حقوق مهاجران، فابریس  های جدی از گوید که با وجود مدارک عین  در مورد تخیطسارمان فرانتلکس یم
 .انداقدامات را متوقف نکرده لجری، مدیر اجران  و سایر مسئوالن فرانتکس این

https://www.front-lex.eu/
https://www.front-lex.eu/
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دادگاه عایل اروپا،  فرانتکس اعالم کرده بود که به دنبال محکومیت هنگری در  ۲۰۲۱در ماه جنوری 
 .های خود در این کشور را متوقف کرده استفعالیت

دادگاه عدالت اروپا تا کنون هیچگایه  گویند کههای امضا کننده شکایت علیه فرانتکس یمبا این حال سازمان
 .اقدامات را بررش نکرده است اقدامات فرانتکس یا شکایت قربانیان این

جران از کردند که در عقب راندن مها  ها بی   الملیل فرانتکس را متهم، تعدادی از رسانه۲۰۲۰در ماه اکتوبر 
 .کرده است  دریای اژه با محافطان ساحیل یونان همکاری

 

  

 


