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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ----------------------------------------------- « و یمهاجر ن»   ابدیبه گونه مداوم کاهش م ونانی ر یدر جزا انیرقم پناهجو 

 5 ------------------- «پژواک  یآژانس خب  » اخراج شده اند  رانیهزار مهاجر افغان، از ا ۱۷۲از  شیسال گذشته ب کی یط

 7 ----------------------------------- « وز یمهاجر ن» اخراج مهاجران را لغو کرد  یمرکز برا کی جاد یحکومت دنمارک طرح ا

وزارت  تیبسایو » افتتاح شد  نیوزارت امور مهاجر  یقره باع کابل از سو  برگشت کنندگان در ولسوایل یباب مکتب برا کی

» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 10 --------------------------------------------------------------- « یرادو آزاد» توسط مهاجران  کتیمسابقات کر  یبرگزار 

 10 ---------------------------------- « وز یورونی»  یعیطب یایجنگ و بل  آواره در داخل وطن در ن   ونیلیم ۵۵ رکورد جهان  

 12 ------- « وز یمهاجر ن» باشد  دوار یمحافظت در آلمان ام افتیبه در  تواند افغان یم یاروپا: پناهجو  هیاتحاد محکمه عایل

 

 

 

 



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

4 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 اخبار کامل  مت   

، رقم پناهجویان در جزایر این کشور به صورت مت گویند که در مقام های یونان  یم داوم رو ماه های پست  
، حدود  به کاهش   ۹است. در حال حاض 

 
 .کنندیم هزار نفر در اردوگاه های جزایر یونان زندگ

 دریای اژه، پناهجویان کم تر نسبت
 
ق  یم در مراکز پذیرش مهاجران در مناطق شر

 
کنند. به سال گذشته زندگ

اه های جزایر اهجویان مسکن گزین در اردوگدهد که تعداد پنیم آمار تازه وزارت امور مهاجرت یونان نشان
 .پیمایدنزویل روزافزون را یم این کشور، سب  

 
 اردوگاه جدید پناهجویان در جزیره لیسبوس یونان

گذشته رقم پناهجویان به بیش از   بر بنیاد اطلعات تازه این وزارت که در شهر آتن به نشر رسید، در سال
و  رسید، اما حاال شمار آن ها هزار نفر یم ۴۰ س و ساموس به حدود در جزایر لیسبوس، خیوس، کوس، لب 
 .یده استهزار نفر رس ۹

 این کشور را دارند، از  حکومت یونان هزاران نفر را که شانس بیشب  برای دریافت حق محافظت و 
 

پناهندگ
ن میان این گروه، زنان باردار، افراد کهنسال، بیماران و کودکا جزایر به شزمت   اصیل انتقال داده است. در 

ش داده   با ترکیه را نب   در این اواخر  حکومت یونان ماموریت نظارن  در مناطق مرزی .حضور دارند گسب 
 .است



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

5 

 

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

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ی، حکومت یونان را متهم یم یان اخراج اجباری پناهجو  کنند که بهنهادهای مددرسان و مدافع حقوق بشر
  .کندرا حکومت آتن همواره رد یم مبادرت یم ورزد. این موضوع (Pushbacks) و مهاجران

یافته است. براساس معلومات  زایر به صورت قابل توجیه کاهشز جشمار مهاجران در برخ  ا در این میان 
وس  ۸۲جزیره کوس فقط  وزارت حفاظت از شهروندان یونان، روز چهارشنبه در   ۱۲۵تن و در جزیره لب 

ده به حدود  تن اسکان داده شدند. ظرفیت    .تن یم رسد ۸۵۰هرکدام از این دو کمپ در جزایر نامب 

این جزایر، در حال حاض   به گونه چشمگب  بهب  شده است. در اردوگاه هایدر جزیره ساموس هم وضعیت 
 .رسیدفر یمن ۶۰۰۰پیش این رقم به بیش از  برند. در حایل که چند ماهنفر به ش یم ۲۰۰۰حدود 

 یم کنند ۸۰۰دارد، حدود  هزار تن را ۱در یک اردوگاه جزیره خیوس که ظرفیت پذیرش 
 

  .نفر زندگ

 یم کنند. به این ترتیب  هزار تن ۶ه لیسبوس گفته اند که در کمپ کاراتپه هنوز حدود مقام های جزیر 
 

زندگ
  .وضعیت در این جزیره هنوز بهبود نیافته است

طفل ن   ٢١٦١ مسئوالن رياست عودت مهاجرين هرات یم گويند که در یک سال گذشته، به شمول
 .اخراج شده اند ه گونۀ اجباری از ایرانهزار مهاجر افغان، ب ۱۷۲شپرست بیش از 

ایران تا ماه حمل امسال،  خورشیدی، همزمان با شیوع ویروس کرونا در  ۱۳۹۹به گفتۀ انها از آغاز سال 
 .گونۀ اجباری رد مرز شده اند  مهاجر افغان، از سوی دولت ایران به ۵۲۱هزار و  ۱۷۲

ى پژواک گفت کهمبت   قادری رئیس عودت و مهاجران هرات، امروز به آژ  تا  ۱۳۹۹از آغاز سال  انس خب 
صورت داوطلبانه نب   از طریق مرز اسلم قلعه وارد   مهاجر افغان، به ۲۶۹هزار و  ۳۳۴ماه حمل امسال نب   

 .کشور شده اند

شپرست نب   کودک ن    ۱۶۱ر و شپرست و دو هزازن ن   ۱۵۲گان اجباری، به گفتۀ وی، در میان رد مرز شد 
 .اندشامل 

ش ویروس کرونا در کشور، هزار  ۱۵روزانه در حدود  موصوف بیان داشت که سال پار همزمان با گسب 
 .اندقلعه شده مرز اسلم  خاطر نبود کار و ترس از کرونا، وارد مهاجر افغان به

روند آمدن مهاجران هم افزایش  به گفتۀ او، در دو ماه گذشته که موج تازۀ کرونا در ایران افزایش یافته،
 .شوندیمقلعه وارد کشور طریق بندر اسلم  هزار تن از  ۵یافته است و اکنون روزانه، حدود 

اند، به پژواک یم گویند که به  در همت   حال، شماری از مهاجرین که به صورت داوطلبانه به کشور بازگشته
 .ود کار و مزد کم، به کشور بازگشته اندها، نب علت افزایش بیماری کرونا و تعطییل کارخانه
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ست که دیروز از طریق مرز اسلم قلعه، به کشور ساله، باشندۀ والیت زابل ا  35  غلم حبیب، جوان
 .بازگشته است

ش کرونا در ایران، روزانه  ش این کار یم  هزار تومان ۱۷۰تا  ۱۶۰او گفت که پیش از گسب  کرد؛ اما با گسب 
 .هزار تومان کاهش یافت ۵۰کارگری به   ها تعطیل شد و مزد نهویروس، تمایم کارخا

سال کارگری در آن کشور،  وی افزود که بحران کرونا و آیندۀ نا روشن در ایران، سبب شد که پس از دو 
 .هیچ دستاوردی و با دسِت خایل به کشور بازگرددن  

 

خاطر مهاجرت، در کابل به به والش را ماه پیش خانه، زمت   و امساله؛ حدود یک ۴۸گل ن  ن  محسن  خانم 
 .رفت و از آنجا ميخواست به ترکیه مهاجرت کند اش به ایرانعضو خانواده ۱۷فروش رساند و با 

اجرت نامنظم را به امید آیندۀ بهب  یط کرده های ُپرخطر مهاش، راهروز با اعضای خانواده ۲۲وی گفت که 
 .است

 مهاجرت در چهرۀ گل ن  ن  و همه
 

ویژه  اش به اعضای خانواده  در حالیکه ضعف و ناتوان  جسیم و خستگ
سو، و بیم ابتل به کرونا از  مهاجرت نامنظم از یک کودکانش ديده ميشد، گفت که مشکلت و خطرات

 .ها به مقصد نرسندآن سوی دیگر، سبب شد که

 بیمار شدندموصوف بیان داشت که در جریان راه
ً
 .های دشوارگذر مهاجرت، سه نواسه اش شدیدا
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ارومیه از سوی ماموران ایران   ن در بندر های ُپرخطر مهاجرت نامنظم، آنا به گفتۀ او، پس از پیمودن راه
 .بازداشت و دوبار به کشور برگردانده شدند

ش کرونا نه منف  گذاشته است؛ بلکه روزانه  اثر اش عضای خانوادهاتنها بر مهاجرت نامنظم گل ن  ن  و گسب 
 .گردندهمسایه، به کشور باز یم خاطر بحران کرونا در کشورهایصدها خانواده به

های کاری در کشورهای فرصت گویند که بحران کرونا،در همت   حال، شماری از فعاالن مدن  در هرات یم
 زیر تأثب  قرار داده است

ً
 .مهاجرپذیر را شدیدا

ف ساد های اقتصادی را به عرصه ات، فعال مدن  در هرات، به پژواک گفت: "کرونا به واقعیتسید اشر
 مهاجرانویژه بر روند زند شدت آسیب زده، به

 
های کاری مهاجران را ته و تمام فرصتتأثب  زیادی گذاش گ

 ".به هدر داده است

، مهاجرین افغانستان را به  او از دولت ایران خواست که بر اساس توافقات بت   الملل و حقوق مهاجرت
 .گونۀ اجباری اخراج نکند

از سوى ديگر، قونسلگری ایران در هرات میگوید هر شهروند خارخ  که بدون اسناد و پاسپورت وارد آن  
 .کشور شود، اخراج خواهد شد

ى ملل متحد، در جريان يک سال گذشته بيش از  هزار افغان از  ٣٦١ طبق معلومات دفب  کمک هاى بشر
 .اجبارى به افغانستان برگشته اند ات از کشور پاکستان، به شکل اجبارى و غب   ٤٨٠٠ران و اي

اض های مردم محل، حکومت دنمارک تصمیم گرفت که برنامه ساخت یک داری مرکز برای نگه در ن  اعب 
   .مهاجران  که در معرض اخراج قرار دارند را عمیل نکند

از آن جانی که توافق نظر روی  وزارت امور شهروندان خارخ  و ادغام دنمارک شام روز سه شنبه اعلم کرد،
ن به دست د در پارلمامعرض اخراج از این کشور قرار دارن داری پناهجویان  که در ایجاد یک مرکز برای نگه

 .ضف نظر شده است. قرار بود این مرکز در جزیره النگیلند، ایجاد شود نیامد، از این طرح

رسد که مرکز کنون  در بخش مرکزی شبه جزیره ماتیاس تیسفایه، وزیر امور اتباع خارخ  گفت، به نظر یم
  .یوتلند پابرجا خواهد ماند

داری پناهجویان ردشده نگه قصد دارد تا یک مرکز را برایحکومت دنمارک هفته گذشته اعلم کرده بود که 
ند، ایجاد کند. معرض اخراج از این کشور قرار یم شوند و در و شهروندان خارخ  که مرتکب جرایم یم گب 

 .جزیره النگلند تاسیس شود که در جنوب دنمارک موقعیت دارد قرار بود که این مرکز در 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

مرکز مسکن گزین شوند. اما تصمیم  تن در این ۱۳۰رفت که ش از سال آینده، براساس این برنامه، انتظار یم
اض های مردم محل را  به دنبال داشت. افزون بر این، حکومت دنمارک نتوانست  حکومت در این زمینه اعب 

 اش را به دست بیاورد حمایت اپوزیسیون و یگ
 
کای ائتلق  .از شر

 
 .دکردند، دست به اعتصاب غذا زده بودن نفره پناهجویان کرد و ایرانی که در یک مرکز اخراج در دنمارک زندگی می ۲۸عکس: ارشیف/یک گروه 

و در دوران نخست  ۲۰۱۶در سال  «Kaershovedgard» دگارداستفاده از مرکز کنون  به نام کرسهوف
 ۲۶۰مرکزی جزیره یوتلند موقعیت دارد،  وزیری الرس لوکه راسموسن، آغاز شد. در این کمپ که در بخش

 یم
 

شوند که امکان اخراج شان وجود ندارد. این افراد به دلییل اخراج نیم کنند کهپناهجوی ردشده زندگ
 .در کشورهای شان وجود دارد تعقیب یا حمله خطر 

علم، امله وال معت   پالییس و تطبیق  در مراسم افتتاح این مکتب در قریه اکاخیل ولسوایل قره باغ کابل شب 
 اداره پناهندگان سازمان ملل وزارت امور مهاجرین، رئوف نازوو، معاون عملیان   برنامه های

 .و شماری از مسئوالن دو اداره حضور داشتند (UNHCR)متحد

 وزارت امور مهاجرین و عودت   این مکتب با هزینه اداره پناهندگان سازمان ملل
 

متحد با نظارت و هماهنگ
 .کنندگان و بیجاشده های داخیل آن ساحه ساخته شده است  کنندگان برای بازگشت
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

جوزا سال روان در مراسم افتتاح  6مهاجرین روز پنجشنبه  یس و تطبیق برنامه های وزارت امور معت   پالی
ش این همکاری های این مکتب ضمن قدردان    از همکاری های اداره پناهندگان سازمان ملل، خواهان گسب 

اساس گذاری از مکاتب  آن اداره در عرصه ساخت   مکاتب و مراکز صیح شده افزود که " تغیب  یک جامعه
مکتب سازی ها و تعلیم نسل جدید بازگشت   یم شود و نیاز است برای تحول اسایس افغانستان در عرصه

د کنندگان و بیجاشده ها توجه بیشب    ".صورت گب 

 

نگهداری مکتب مذکور و فرستادن فرزندان شان اعم از  وی همچنان از مردم محل نب   خواست که در 
ان و پشان در مکتب  .ه بیشب  داشته باشندتوج دخب 

 های اداره اش با  در همت   حال معاون عملیان  اداره پناهندگان
 

سازمان ملل متحد از همکاری ها و هماهنگ
د که برنامه های وزارت امور  ی برای  مهاجرین و عودت کنندگان ابراز خرسندی نموده و تعهد سب  بیشب 

 . نمایدادغام پایدار برگشت کنندگان در افغانستان تطبیق یم
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 آسوده به اروپا  خواهند برایمپ های بوسنیا که یمشنوشت افغان و پاکستان در کپناهجویان ن  
 

زندگ

ت برطرف  یکود را با بازی کردن کر خران  های خواهند نگیم های بوسنیا با امکانات کمپناهجو شوند، در کمپ

 .در این گزارش مشاهده کنید .کندچیست و گ وسایل بازی کریکت را به آنها کمک یم کنند، اما امید آنها 

 

 یل شده است که مهاجران جوان افغان و پاکستان را به هم نزدیک میکند،در این کمپ به شگریم تبدکرکیت 

 ازی هم یک چالش است . وسایل بمبود هرچند که ک

کاشانه خود و تن دادن به   میلدی، در هر ثانیه بیش از یک نفر مجبور به فرار از خانه و  ۲۰۲۰سال  در 
 در داخل کشور خود شده

 
اش جهان به ش در  گردیده شمار آوارگان داخل وطن  اند؛ تراژدی که باعثآوارگ
  .شودسال اخب  محسوب یم ۱۰باالترین آمار در  میلیون نفر برسد که ۵۵

ی بود که روز   چهارشنبه از سوی دو سازمان بت    این خب 
 

دولن  یعن  مرکز نظارت بر آوارگ  داخیل الملیل غب 
(NRC) و شورای پناهندگان نروژ (IDMC) اعلم شد. 

پناهندگان   میلیون نفری   ۲۶آوارگان داخیل در سال گذشته دو برابر جمعیت سازمان، شمار  به گفتۀ این دو 
 امن از مرزهای بت   

 .اندکرده  الملیل عبور بوده که برای یافت   مکان 
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

بسیار بیش از اینهاست؛ چراکه  رند که احتماال شمار واقیع آوارگانها بر این نکته نب   تاکید داسازمان این
ی ویروس کرونا کهمه بسیاری از این آوارگان  سخت کرده و احتماال باعث شده که ها را ار جمع آوری دادهگب 

 و 
 

 .، از مراجعه به پناهگاهها خودداری کنند۱۹ابتل به کووید در هراس از آلودگ

 داخیل همچنت   هشدار یم الکساندرا 
 

ی همه هدهد که از آنجا کبیلک، مدیر مرکز نظارت بر آوارگ گب 
ی و بحران   ویروس کرونا باعث بدتر شدن وضعیت اقتصادی و اجتمایع مردم در  کشورهای دچار انواع درگب 

 .این بحران، احتماال بر شمار آوارگان نب   افزوده خواهد شد شده، با فرو رفت   بیشب  این کشورها در 

 
Indonesia Landslide 

بار آب و فاجعه این گزارش، سه چهارم آوارگان داخیل به دلیل بلیای طبییع و به ویژه حوادث بر اساس
های موسیم سیل آسا مناطق باران ها و اند. طوفانهوانی مجبور به فرار از محل سکونت خود شده

قیانوس صحرای آفریقا درنوردیده و گردبادهای شدید در ا پرجمعیت بسیاری را بویژه در آسیا و جنوب
 .را مجبور به فرار کرده است اطلس نب   مردم بسیاری

ات آب و ه کند که با وخیمبین  یمخانم بیلک پیش ، در آینده بلیای طبییع شدن وضعیت تغیب  وانی
ی روی دهد و در   .ن  آن، بر جمعیت آوارگان داخیل نب   افزوده گردد بیشب 

 جنگ و درگیری

اند. از فرار شده میلیون نفر نب   در نتیجه جنگ و خشونت مجبور به ۱۰بر بلیای طبییع، حدود  علوه
ی  منطقه تیگرای در اتیون  و حملتجمله درگب 

اسلمگرایان افرایط در موزامبیک یا  های خونت  
 .بورکینافاسو
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 برای ه، افغانستان یا پایان مانند سوریهای ن  جنگ
ً
جمهوری دموکراتیک کنگو نب   مردم را وادار به فرار غالبا

 .کندمدت طوالن  یم

 پس از  گزارش
ً
آرام شدن اوضاع  به این موضوع اشاره دارد که برخلف آوارگان بلیای طبییع که معموال

مدت خشونت محکوم به تبعیدی طوالن   گردند، آوارگان جنگ یا هایشان بریمجوی برای بازسازی خانه
 .هستند

ات آب و هوانی و بهره»کنند که حن  کشورها را به این نکته جلب یم  این دو سازمان درنهایت توجه  تغیب 
یتواند ن  برداری بیش از حد از منابع طبییع نب   یم  و درگب 

 اجباری  ها را ثبان 
 

تشدید کرده و باعث آوارگ
 .به موطن خود بسیار پیچیده و گاه ناممکن کند آنها را  و به این ترتیب معضل بازگرداندن« مردم شود

تواند به دریافت یم بر اساس نظریه کارشنایس محکمه عایل اتحادیه اروپا، یک پناهجو از افغانستان
خانواده امیدوار باشد. پش این مرد، پیش از این  محافظت در آلمان در چارچوب قانون الحاق به اعضای

  .دریافت کرده بود حق محافظت فریع آلمان را 

 
 Imago Images/P. Scheiber :احکام دیوان عالی اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ الزامی به شمار می آید./عکس

افغان درخواست برای دریافت  وکیل محکمه عایل اتحادیه اروپا، یک مرد  ۱۱به گفته جرارد هوگان، یگ از 
 پشش ارائه کرده  ۱۸اروپا به موقع و قبل از سالروز  محافظت بت   الملیل را براساس قوانت   اتحادیه

 
سالگ

 .قبل حق محافظت فریع آلمان را دریافت کرده بود است. پش این مرد،
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کنند که به طور مثال، خطر شکنجه یا مجازات مرگ آن محافظت فریع را در آلمان پناهجویان  دریافت یم
 .ها را در کشور مبداشان تهدید کند

 پشش به ۱۸ش از سالروز مشکل در این جا است که پدر خانواده گرچه پی
 
رسیم خواهان  سالگ صورت غب 

اما یک روز قبل از این تاری    خ ارائه کرده بود. به  دریافت محافظت بت   الملیل شده بود، درخواست رسیم را 
 .آلمان فدرال به دیوان عایل اتحادیه اروپا رجوع کرد این خاطر محکمه عایل اداری

ارائه درخواست رسیم برای دریافت  حادیه اروپا پیشنهاد کرد که تاری    خحاال هوگان به قاضیان محکمه عایل ات
ند، بلکه رسیم خواهان  محافظت بت   الملیل را در نظر نگب  تاری    خ پیش از آن که این مرد به صورت غب 

 شده
 

 پشش ۱۸بود، در نظر گرفته شود. در نتیجه، پدر درخواست را قبل از  دریافت پناهندگ
 
ارائه   سالگ

 .به این ترتیب از اعضای خانواده به شمار یم آید کرده و 

 دریافت یم
 

ایط خایص اعضای نزدیک خانواده کنند، یموقن  که مهاجران در آلمان پناهندگ توانند تحت شر
 .شان را دعوت کنند

د  .تصمیم نهانی را در این زمینه باید محکمه عایل اداری آلمان فدرال بگب 

 است. قاضیان دیوان عایل در اغلب یل اتحادیه اروپا در این زمینه اعلم نشدهتا به حال هنوز حکم دیوان عا
ند، اما همیشه این گونه نیستیم موارد براساس نظریه کارشنایس تصمیم  .گب 

 

 


