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ز
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ز
می کامل اخبار

حدود  ۳۰۰مهاجر ب رسپناه پنجشنبه شب  ۲۴جون در میدان مقابل شهرداری پاریس خیمه زدند .این
مهاجران که از سوی سازمان یوتوپیا  ۵۶حمایت یمشوند ،با این اقدام یمخواهند توجه حکومت فرانسه را
به مشکل ب رسپنایه مهاجران جلب کنند .تعدادی از خانوادهها و کودکان شان و نوجونان در حال تثبیت
سن در میان این مهاجران وجود دارند.

حدود  ۳۰۰مهاجر بی سرپناه پنجشنبه شب  ۲۴جون در میدان مقابل شهرداری پاریس خیمه زدند .عکس از یوتوپیا۵۶

عملیات برافر ز
اشی خیمههای مهاجران در میدان شهرداری پاریس حوال ساعت  ۸شب انجام شد و حدود
 ۳۰۰مهاجر که بیشب شان افریقاب هستند ،در خیمهها جابجا شدند.
ز
اگنین کوامه ۴۱ ،ساله و پدر یک دخب دو ساله که در فرانسه به دنیا آمده ،یک تن از مهاجر زاب است که
در اقدام اعب ز
اض شب گذشته نقش دارند .او به خبگزاری فرانسه گفت « :ما در جستجوی یک راه حل
ی
دراز مدت هستیم .فرزند ما بخاطر زندگ در جادهها همیشه مریض است .ما اینجا آمدیم زیرا هیچ راه
دیگری نداشتیم».
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یان ز ز
مبی ،از بنیانگذاران سازمان یوتوپیا ۵۶به مهاجر نیوز گفت که در میان این مهاجران ب رسپناه ،گذشته
از خانوادهها «مهاجران تازه وارد ،پناهندگان قبول شده و افراد اخراج شده از مساکن شان» وجود دارند.
به گفته این فعال حقوق مهاجران در میان مهاجران ب رسپناه «تعداد پناهندگان قبول شده رو به افزایش
است ».او گفت « :ز
همی امروز صبح یک زوج کانگوب ،صبح از خیمه رس کار رفتند .شوهر در ساختمان کار
یمکند و همرسش کارمند نظافت است».
«شبکه رسپناه شهروندی دیگر جا ندارد»
اشغال میدان شهرداری پاریس توسط مهاجران ب رسپناه حدود سه هفته بعد از اشغال پارک ویلمن در
پاریس دهم توسط مهاجران و به همکاری انجمن ر ز
کبیسیون انجام یمشود .اشغال پارک ویلمن باعث شد
مقامها  ۵۴۶مهاجر ب رسپناه را از پارک به رسپناهها انتقال دهند.
سازمان یوتوپیا ۵۶با انتشار خبنامهای گفت که در آن هنگام فرماندار منطقه ایل دوفرانس تعهد کرده بود
که برای  ۳۰۰مهاجر باقیمانده ز
نب رسپناه فراهم کند.اما با گذشت حدود سه هفته وضعیت تغیب نکرد.
کریل توریل ،یک تن از مسئوالن یوتوپیا ۵۶به خبگزاری فرانسه گفت« :از دو سه هفته به این سو شبکه
ز
پاسخ دریافت نکردیم .حال امیدوار هستیم
رسپناه شهروندی ما جا ندارد .ما به فرمانداری هشدار دادیم اما
که شهر پاریس در این مورد اقدام کند».
یان ز ز
مبی ،از سازمن یوتوپیا  ۵۶گفت که این سازمان در سال  ۲۰۲۰حدود  ۱۳۰۰خانواده را در شبکه رسپناه
شهروندی جا داده است .او گفت که این وظیفه سازمان های خبیه نیست که برای افراد رسپناه فراهم
کنند.
خبگزاری فرانسه گزارش داده که یان بروسا ،مسئول پدیرش پناهندگان در شهرداری پاریس روز چهارشنبه
در نامهای توجه حکومت را به رسنوشت «خانوادههای پناهجو و ب رسپنایه» جلب کرده که شمار شان
در پاریس افزایش یافته است.
ی
او در نامه اش تاکید کرده که «برای جلوگبی از ایجاد کمپهای بزرگ که در سالهای گذشته در شمال
پاریس وجود داشت» خانوادههای مهاجران به زودترین فرصت به رسپناهها انتقال داده شوند.
کبیسیون از ماه جنوری تا کنون شش اقدام اعب ز
انجمن ر ز
اض اشغال محلت مختلف را در پاریس سازماندیه
کرده است .در نتیجه این اقدامات بیشب از  ۲۷۰۰مهاجر صاحب رسپناه شدهاند.
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رهبان اتحادیه اروپا روز جمعه به پروژه پرداخت سه میلیارد یوروب به ترکیه در چند سال آینده برای ادامه
کمک به پناهجویان سوری در خاک این کشور و محافظت از مرزهای اروپا چراغ ز
سب نشان دادند.
آنگل مرکل ،صدر اعظم آلمان با تائید این خب گفت که توافق پرداخت ۳میلیارد یوروی تکمییل به ترکیه،
علوه بر پرداخت کمکهای مشابه به اردن و لبنان ،دو ز
مببان بزرگ میلیونهای آواره جنگ داخیل سوریه
صورت یمگبد .به گفته خانم مرکل ،بازوی اجراب اتحادیه اروپا این پروژه را تعریف کرده و بهزودی اجراب
خواهد شد.

پلیس یونان در برابر پناهجویان در مرز با ترکیه

در سال  ۲۰۱۵بیش از یک میلیون پناهجو که بسیاری از آنان از جنگ داخیل در سوریه و عراق گریخته
بودند وارد اتحادیه اروپا شدند .بخش اعظم این گروه از پناهجویان پس از عبور از خاک ترکیه و ورود به
جزایر ررسف و جنوب یونان ،راه خود را به سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا ادامه دادند .این وضعیت،
ییک از جدیترین بحرانهای سیایس در تاری خ اتحادیه اروپا را موجب شد و اثرات آن همچنان مشهود است.
اتحادیه اروپا و بسیاری از سازمانهای مدافع حقوق پناهجویان ترکیه را به استفاده ابزاری از پناهجویان
برای اعمال فشار بر اروپا متهم یمکنند.
ز
پیوسی ترکیه به
بروکسل پیش از این تلش کرده بود تا با کمک  ۶میلیارد یوروب ،پیشنهاد ترسی ع روند
اتحادیه اروپا و آزادی سفر شهروندان ترکیه ،دولت رجب طیب اردوغان را به نگهداری پناهجویان پرشمار
در مرزهای این کشور تشویق کند.
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ز
طوالب تا اجراب شدن دارند ،مذاکرات عضویت
با این حال مشوقهای پیشنهادی اروپا به آنکارا ،رایه
ر
همچنان در نقطه آغازین مانده و ترکیه ،هنوز بسیاری از رسایط پیمان سفر بدون ویزای شهروندانش به
اروپا را فراهم نکرده است .با این همه ،کمیسیون اروپا پرداخت کمکهای مال به ترکیه را همچنان ادامه
یمدهد.
ترکیه ز
مببان حدود  ۳میلیون و  ۷۰۰هزار پناهجوی سوری است .لبنان و اردن هر یک صدها هزار آواره
ز
جنگ داخیل ده ساله سوریه را پناه داده اند .به جز مساله مهاجران ،ترکیه ییک ازکانونهای نگرابهای جدی
اتحادیه اروپا بهویژه بر رس مساله استخراج منابع انرژی از ررسق دریای مدیبانه و به تبع آن ،تنشهای جدی
با یونان و قبس است.
خبگزاری آسوشیتد پرس یمگوید به نسخهای از پیش نویس توافق شورای اتحادیه اروپا دست یافته است
که براساس آن ،کمیسیون حمایت مال از ترکیه در ماجرای پناهجویان را «بسیار موثر و کارا» توصیف کرده
و پیشنهاد کرده است که «۳میلیارد یوری تکمییل از بودجه اتحادیه اروپا تا سال  ۲۰۴۰به حمایت از ترکیه
اختصاص یابد».
ز
همی خبگزاری در برنامه جدید «کمک مال به برنامههای اجتمایع و اقتصادی نسبت به
به گزارش
ز
ر
ر
کمکهای برسدوستانه کنوب اولویت خواهند یافت .مدیریت مهاجران وکنبل مرزها ،به ویژه مرزهای رسف
ترکیه ،مشمول این کمکها خواهند شد».
علوه بر کمک ویژه  ۳میلیارد یوروب به ترکیه ،یک بسته حمایت مال تکمییل  ۲/۲میلیارد یوروب به سه
ز
مببان عمده پناهجویان در مرز ترکیه اختصاص خواهد یافت.

د آژې سمندر په ختيځ گ واقع د لبوس او کوس ټاپوګانو مهاجر کمپونه تقريبا خال دي .څو مياشن تر مخه
هلته د مهاجرو شمب ډېر زيات ؤ.
ز
يوناب ټاپوګان دي ج څو مياشن تر مخه ال ز
پکښ موجود مهاجر کمپونه زښت ډک
د رلبوس او کوس هغه
ول .خو اوس په رلبوس گ رصف  ۸۲مهاجر او په کوس گ رصف  ۸۰مهاجر پاته دي.
په کيوس او ساموس گ هم په مهاجر کمپونو گ د مهاجرو شمب کم سوی دی .په ساموس گ  ۱۶۰۰او په
کيوس گ  ۵۰۸مهاجر پاته دي .دا په دایس حال گ ج رصف څو مياشن مخیک يوازي د ساموس په مهاجر
کمپ گ تر  ۶۰۰۰څخه زيات پناه غوښتونیک موجود ول .د آلمان د خبي آژانس د خب له ز
مخ يادي
شمبې د يونان دولن ز
چهارشنن په ورځ خبې کړي دي .
رسن ) (ERTد
ر
ز
د راپور له ز
يوناب ټاپو دی چبي ج ال په ډېر شمب مهاجر پاته دي .د دغه ټاپو د
مخ رصف ليسبوس هغه
کاراټېپه د خيمو په مهاجر کمپ گ دمګړی تر  ۵۰۰۰څخه زيات شمب مهاجر سته .په دغه مهاجر کمپ گ

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

http://www.morr.gov.af 8
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

د  ۸۰۰۰انسانانو د اوسېدو ځای سته .د کارا ټېپه کمپ د هغه وروسته د يو عبوري حل په توګه تنظيم کړل
سو ،کله ج په دغه ټاپو گ د موريا کمپ اور واخيست او ز
پکښ ټول جوړښتونه له منځه والړل .
ز
يوناب ټاپوګانو گ د موجودو مهاجرو شمب  ۸۵۰۰ښودل سوی دی .دغه شمبې د مهاجرت
په ټولو پنځو
له پاره د يونان د وزارت له وروسن راپور څخه اخيستل سوي دي .په  ۲۰۲۰کال ال په دغو ټاپوګانو گ د
مهاجرو شمب تقريبا  ۴۰زره ؤ .

آرشیف انځور ـ د کیو په ټاپو مي مهاجر| Photo: EPA/YANNIS KOLESIDIS

د يونان په ټاپوګانو گ د مهاجرو د شمب د کمېدلو المل د يونان د مهاجرت سياست بلل سوی دی .يونان
ز
غوښتن د قبلېدو چانسونه رب زيات وي له ټاپوګانو څخه و مرکزي
تقريبا هره ورځ هغه مهاجر ج د پناه
ر
وج ته انتقالوي.
له دې کبله په دغو ټاپوګانو گ د مهاجرو د شمب فشار کم سوی دی .د اتن له خوا و مرکزي وج ته
ز
انتقالېدونیک ر
کورب ،زاړه انسانان او يا هم ناروغه انسانان وي .
اکبه دغه کمسن رب رسپرسته مهاجر،
کن رسه د اوبو رسحدات په کلکه توګه څاري .په دې ترڅ
د دې تر څنګ د يونان سمندري پوله ساتونیک د تر ر
گد ر
برسي حقونو سازمانونو پر اتن تور لګوي ج په ناقانونه توګه له نيم الري څخه مهاجر رببته پر شا
رسي .خو د يونان حکومت دا تورونه ردوي.
کن ته ر ړ
تمبوي او تر ر
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نورالرحمن اخلف وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با خانم پبیشیا دانزی ،نماینده و رئیس عمویم اداره
ز
برنامه های انکشاف سویس و هیئت همراهش در کابل دیدار و روی وضعیت مهاجران افغان ،بیجاشده
ی
های داخیل و همکاری های آن کشور برای رسیدگ بیشب به مهاجران و بیجاشده ها بحث و تبادل نظرکرد.

ز
کنوب کشور ،ادامه جنگ افروزی ها و
وزیر امور مهاجرین در این نشست ضمن حساس خواندن ررسایط
ی
خشونت ها را دلیل عمده افزایش بیجاشدگ و مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه و اروپا عنوان کرده
ز
همی صورت ادامه یابد ما با افزایش بیجاشدههای داخیل و مهاجرت افغانها به
افزود " اگر وضعیت به
ز
ر
ر
ز
ببون از کشور روبرو خواهیم بود .در چنی رسایط الزم است تا جامعه جهاب خامویس اختیار نکند .چون
ی
متناسب با جنایات گروه تروریسن طالب ،بیجاشدگ و مهاجرت افزایش میابد".
وزیر امور مهاجرین به برنامه های روی دستش همچون؛ شناساب و پاسخگوب موثر به بیجاشده ها ،ایجاد
ی
سیستم معلوماب در رابطه به مهاجران افغان در ببون از کشور و طرح نظارت و هماهنیک با موسسات
اشاره کرده از کشور سویس خواست که در زمینه های آموزش حرفه برای بیجاشده ها و برگشت کنندگان،
ر
آموزیس و فراهم
توجه به کودکان ب رسنوشت و کارگر در ایران و پاکستان و جذب آنان در مراکز تعلیم و
ر
آموزیس و صخ به بیجاشده ها و برگشت کنندگان با وزارت امور مهاجرین و دولت
سازی خدمات
افغانستان همکاری نماید.
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ز
رئیس عمویم اداره برنامه های انکشاف سویس ضمن استقبال از سیستم معلوماب مهاجران و شناساب
بیجاشده های داخیل ،علقه مندی اش را برای تطبیق این برنامه ها اعلم و ابراز داشت که در زمینه
مصئونیت غذاب بیجاشده ها ،با دولت افغانستان همکاری بیشب یم نماید.

وکیل مدافع یک خبنگار هالندی در یونان یمگوید که به دلیل رسپناه دادن به یک پناهجوی افغان ،موکلش
ز
زنداب شدن یک ساله و پرداخت  ۶۰۰۰دالر تهدید یمکند .
را
انگیبورگ بویگل  ۶۱ساله یمگوید که در اوایل این ماه ،یک شب را در بازداشتگاه پولیس در جزیره هیدرا
ز
قانوب که  ۳۰سال پیش برای جلوگبی از همکاری با شهروندان آلبانیاب که آن
سبی کرده و بر بنیاد یک
در زمان غب ز
قانوب به یونان آمده بودند ،با دستبند به دادگاه منتقل شده است.

یک واسطه نقلیه پولیس یونان عکس از: @hellenicpolice

ی
ز
قوانی پناهندگ
از سال  ۲۰۱۹که کبیاکوس میتسوتاکیس محافظه کار ،قدرت را در یونان به دست گرفته،
و مهاجرب سختگبانه تر شده است.
واسیلیس پاپادوپولوس ،وکیل این زن خبنگار در گفتگو با خبگزاری فرانسه افزود که مجازات ،به دلیل
رسپناه دادن برای یک مهاجر "در یونان بسیار غبمعمول است".
انگیبورگ بویگل که برای هفته نامه "دی گروینه امسبدامر" کار یمکند در  ۱۳ماه جون امسال در جزیره
ی
هیدرا بازداشت گردید .این خبنگار از چهل سال به این طرف با کودکان خود در این جزیره زندگ یمکند .
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در این روز که پولیس فریدون  ۲۳ساله را انتقال یمداد ،انگیبورگ تلش کرده بود که با این پناهجوی افغان
همکاری کند.
بویگل گفت که پس از گذراندن شب در بازداشتگاه پولیس ،در حال که دستش را با دست فریدون یکجا
دستبند زده بودند ،به وسیله یک کشن به دادگاه پبئاس انتقال یافت.
ز
یوناب در تماس شد و اندگ بعدتر این خانم خبنگار از
در آن روز ،سفارت هالند در شهر آتن با مقام های
زندان رها گردید .روند محاکمه بویگل به ماه اکتوبر امسال به تعویق افتاد.
بخښ از یک مطلن که در این مورد ،در هفته نامه "دی گروینه امسبدامر" به ر
در ر
نرس رسیده به نقل از
بویگل آمده است« :بند این قانون در مورد پنهان کردن مهاجران فاقد مدرک است ،من هرگز فریدن را پنهان
ی
نکرده ام ،او با من زندگ یمکند».
ز
خشمگی که
بویگل در گفتگو با خبگزاری فرانسه افزوده است ،پولیس برایش گفته بود که "ساکنان
نخواسته اند هویت شان فاش شود ،به پولیس در این مورد تماس گرفته اند".
به گفته بویگل ،فریدون پس از آنکه گروه طالبان ،پدر و کاکایش را به قتل رساندند ،در سال  ۲۰۱۵وارد
جزیره لیسبوس شد .
ی
پناهندگ او رد شد چرا که در ماه جوالی  ۲۰۱۷ز
زماب که او داستان
انگیبورگ بویگل گفت« :دو درخواست
ی
ز
خود را به اداره پناهندگ بیان یمکرد ،ترجماب را پیدا کرده بود که ا و داستانش را اشتباه نوشته بود .سال ها
زمان گرفت تا این اشتباه ،تصحیح شود و حاال او یمتواند بار دیگر تلش کند».
با این همه ،در سال  ۲۰۱۷یک قضیه مشابه دیگر درمورد سیدریک هبو یک شهروند فرانسوی ز
نب رخ داده
بود که برای یک مهاجر رسپناه داده بود .این مرد به چهار ماه زندان و پرداخت  ۳۰۰۰یورو محکوم گردید
اما در جریان تجدید نظر ،در سال  ۲۰۲۰تبئه گردید.

ی
نخست وزیر ایتالیا هشدار داده است که بعد از خروج نبوهای امریکاب و ناتو ،اروپا با موج بزرگ از مهاجران
افغان مواجه خواهد شد .در غب آن هم افغانها بخش قابل ملحظه پناهجویان را در اروپا تشکیل یمدهند .
ماریو در یاگ ،نخست وزیر ایتالیا روز چهارشنبه گفت« :این قابل پیش ز
بین است که خروج (نبوهای
ز
بیالملیل) از افغانستان منجر به افزایش مهاجرت از این کشور خواهد شد که شمار آن هنوز معلوم نیست،
اما همه یمدانیم که بسیار بزرگ خواهد بود».
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ی
دراگ خواستار وحدت اتحادیه اروپا پیش از نشست رسان به تاری خ  ۲۴و  ۲۵جون در بروکسل شد و گفت:
ی
«بنابراین ما نیاز داریم که وحدت بیشب داشته باشیم تا به این مشکل رسیدگ کنیم».
او از اتحادیه اروپا خواست که روی «جلوگبی» و بازگشت دادن مهاجران غب ز
قانوب تمرکز کند .او همزمان
ز
قانوب و کمک به کشورهای اصیل مهاجرت تاکید کرد.
به مهاجرت

ماریو دراگی ،نخست وزیر ایتالیا

ی
ز
گرفی مساله مهاجرت انتقاد کرد و گفت که از سه سال به این سو
دراگ از اتحادیه اروپا به دلیل نادیده
موضوع مهاجرت به صورت رسم در آجندای نشست رسان این اتحادیه شامل نبوده است.
او در مورد خود ایتالیا ،ییک از کشورهاب که با رسازیری مهاجران مواجه است ،خواستار تلشهای بیشب
میل برای ادغام مهاجران شد و گفت« :اگر ما این مردم را به جامعه ایتالیا ادغام نکنیم ،پیش از همه به خود
زرصبه یمزنیم ...اگر ما آنها را به جامعه مدغم نکنیم ،برای خود دشمنان بالقوه یمسازیم».
افغانها تا کنون بخش قابل ملحظه پناهجویان در اتحادیه اروپا را تشکیل یمدهند .براساس معلومات اداره
ی
آمار اتحادیه اروپا ۴۴ ،هزار و  ۱۹۰درخواست اولیه پناهندگ در کشورهای این اتحادیه در سال گذشته از
سوی افغانها ارائه شده بود .بزرگترین بخش پناهجویان در اروپا در سال گذشته ،ز
یعن  ۶۳هزار تن ،از
سوریه بوده اند.
امسال شماری از کشورهای اروپاب توافق کرده اند که به افغانهاب که با نبوهای شان کار یمکردند و با
ی
تهدید طالبان مواجه اند ،پناهندگ بدهند.
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وزارت دفاع ایتالیا گفته است که این کشور توافق کرده تا  ۲۷۰کارمند محیل افغان نبوهای خود را پذیرش
کند و  ۴۰۰تن دیگر را ز
نب خواهد پذیرفت.

آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت پنجشیر از توزیع بستههای مساعدتی به روز چهار شنبه 2 ،سرطان
سال روان ،برای  24خانواده بیجاشده خبر داد.

به هر خانواده  14باب خیمه و ترپال،بستههای پوشاک ،بسته ظروف آشپزخانه 9 ،تخته کمپل و 10قوطی شیر
مساعدت شد.

دادگاه عال بریتانیا تصمیم اسکان الزایم پناهجویان رد شده در دوران بحران کرونا را لغو کرد .این حکم دادگاه
هزاران را نفر را در معرض ب رسپنایه قرار خواهد داد.
در ماه اپریل امسال ،وزارت داخله بریتانیا تصمیم گرفت اخراج پناهجویان رد شده از مساکن شان را ،که به
دلیل بحران کرونا به تعلیق درآمده بود ،از رس بگبد.
این تصمیم با انتقاد جدی سازمانهای مدافع مهاجران مواجه شد و وزارت صحت عامه بریتانیا ز
نب اعلم
کرد ،که از نظر صخ ،افراد نباید در معرض ب رسپنایه قرار بگبند.
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با در نظر داشت این وضعیت ،دادگاه مهاجرت حکم کرد که وزارت داخله نباید تصمیم اخراج پناهجویان را
تا پایان مرحله چهارم مبارزه با ویروس کرونا عمیل کند.
به دنبال درخواست تجدید نظر وزارت داخله ،روز سه شنبه  ۲۲جون ،یک ز
قاض دادگاه عال بریتانیا
تصمیم دادگاه قبیل را لغو کرد و به این ترتیب امکان اخراج پناهجویان از رسپناه ها را مساعد ساخت.

عکس تزئینی :یک مامور بریتانیایی یک مهاجر را که از کانال مانش عبور کرده ،به شهر دوور انتقال میدهد .عکس از پیکچر الیانس

ز
تامی رسپناه برای پناهجویان رد شده از سوی وزارت داخله ،نمیتواند تخیط از حقوق
به گفته دادگاه ،عدم
ر
برس محسوب گردد.
روزنامه گاردین گزارش داده است که احتمال دارد حدود  ۱۰۰۰پناهجوی رد شده با تصمیم دادگاه
رسپناههای خود را از دست بدهند و مجبور شوند در جادهها بخوابند.
ً
مقامهای بریتانیا از تصمیم دادگاه استقبال کردهاند اما قرار نیست اخراج پناهجویان از رسپناه ها فورا آغاز
شود زیرا دادگاه مهاجرت دوباره این قضیه را مورد برریس قرار خواهد داد.
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