http://www.morr.gov.af 1
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت
ریاست اطالعات و ارتباط عامه

آمریت ارتباط عامه

بولتن خبری
 23اسد _سال 1400

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 2
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

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 3
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

عنوان

صفحه

نجات  ۱۶۴مهاجر از کانال مانش؛ مرگ یک مهاجر اری رتهای در شفاخانه « مهاجر نیوز » 4 --------------------------------
انتقال بیجاشدگان از پارک رسای شمایل و شهر نو به رسپناه مؤقت آغاز شد « .ویب سایت وزارت » 5 ---------------------
فرانسه ۱۰۸ :مهاجر از کانال مانش نجات داده شدند « مهاجر نیوز » 6 ---------------------------------------------------
دهها نفر در ترکیه به اتهام حمله به پناهندگان سوری بازداشت شدند « یورونیوز » 8 --------------------------------------
دنمارک اخراج پناهجویان رد شده افغان را متوقف کرد « مهاجر نیوز » 9 --------------------------------------------------
گزارش :تصامیم آلمان در مورد تقاضا های پناهندگان افغان متوقف شد « دوی چ وله دری » 10 ----------------------------
ورود پناهجویان افغان و سوریای از طریق غرب بالقان به اروپا افزایش یافته است « مهاجر نیوز » 12 ----------------------
موج تازه مهاجرت به ترکیه؛ مخالفتها بیشتر شده است « هشت صبح »13 ---------------------------------------------
سوئیس هم اخراج پناهجویان به افغانستان را متوقف کرد « مهاجر نیوز » 16 ----------------------------------------------
ٓ
روند انتقال بیجاشده های که در شهر کابل در فضای باز به رس یم برند به ساحات مناسب اغاز شد « ویب سایت وزارت »
18 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فرانسه اخراج پناهجویان رد شده به افغانستان را متوقف کرد « مهاجر نیوز » 19 ------------------------------------------

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 4
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

ر
مت کامل اخبار

محافظان ساحیل فرانسه روز پنجشنبه  ۱۲اگست یط چندین عملیات نجات  ۱۶۴مهاجر را از کانال مانش
نجات دادند .مهاجران نجات داده شده قصد داشتند با قایق به انگلستان بروند .یک مهاجر ر
اریتهای بعد از
عملیات نجات در شفاخانه جان داد.

تعدادی از مهاجران نجات داده شده در روز پنجشنبه در بندر دنکرک .عکس از یوتوپیا۵۶

خت داد.
ختنامهای از نجات  ۱۶۴مهاجر در کانال مانش ر
فرمانداری دریای شمال و مانش فرانسه با انتشار ر
در جریان این عملیات نجات ،محافظان ساحیل )(CROSSدر منطقه گری-نه مهاجران نجات داده شده را
به بندر انتقال دادند.
ر
کشت امدادگران به ترتیب  ۳و  ۶مهاجر را از دو قایق در آبهای کاله نجات داد و اندیک بعدتر به
ابتدا یک
ر
ختنامه یک کشت دیگر محافظان ساحیل،
کمک  ۵مهاجر دیگر در یک قایق سویم شتافت .بر اساس ر
عملیات نجات  ۳۳مهاجر دیگر را به عهده گرفت.
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به گفته فرمانداری دریای شمال و مانش ،صبح روز پنجشنبه محافظان ساحیل در یک عملیات دیگر و با
ر
ر
استفاده از ر
ماهیگتی ،به کمک  ۳۶مهاجری رفتند که قایق حامل آنها در
کشت
هلیکوپت و چندین
کشت،
ر
حال غرق شدن بود.
مرگ یک مهاجر ر
اریتهای در شفاخانه
ر
ر
اولت مورد مرگ
از میان این مهاجران ،یک اریتهای بعد از انتقال با هیلیکوپت ،در شفاخانه جان داد .این ر
یک مهاجر در آبهای پادوکاله از آغاز سال  ۲۰۲۱محسوب یمشود.
ر
کشت محافظان ساحیل  ۵مهاجر را از یک قایق در آبهای
در ادامه عملیات نجات در روز پنجشنبه ،یک
ر
همت منطقه را به عهده
دنکرک نجات داد و یک
کشت دیگر گزمههای ساحیل نجات  ۵مهاجر دیگر در ر
گرفت.
ر
ر
کشت رنتوهای دریای فرانسه ۳۷
هلیکوپت و یک
ختنامه ،در دو عملیات جداگانه دیگر ،یک
بر اساس ر
مهاجر و یک قایق بلژییک رنت  ۲۶مهاجر را در منطقه دنکرک نجات دادند.
تمایم مهاجران نجات داده شده در روز پنجشنبه به بنادر کاله ،دنکرک و بولوین-سور-مر انتقال و بعد از
معاینه توسط امدادگران ،به پولیس مرزی تحویل داده شدند.
قایق که مهاجر ر
با این حال سازمان یوتوپیا ۵۶یمگوید که مهاجران ر
اریتهای سوار آن بود ،و در میان آنها
افراد زیرسن وجود داشتند ،به گونه درست «مورد مواظبت قرار نگرفتند و کیس آنها را رهنمای نکرد».
ر
پیشت ،محافظان ساحیل  ۱۰۸مهاجر را از کانال مانش نجات داده بودند .از آغاز سال  ۲۰۲۱تا
یک روز
کنون بیش از  ۱۰هزار مهاجر از طریق کانال مانش به انگلستان رفتهاند.

ر
حوایل  ۱:۰۰امشب ،نور الرحمن اخالق وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان با محمدیعقوب حیدری وایل
کابل از پارک شهر نو ،پارک رسای شمایل و محیل که برای جابجای بیجاشدگان در ناحیه هفتم در نظرگرفته
شده است ،بازدید نمود.
اخت طالبان در بدخشان ،بغالن و تخار آواره و به کابل پناه آورده
این بیجاشدهها که در نتیجه خشونتهای ر
ٓ
اند ،روند رسوی و تثبیت این خانواده ها امروز چهارشنبه۲۰ ،اسد سال روان اغاز شده و تاکنون
۶۴۶خانواده مستحق دریافت کمکهای ر
بشی شناسای شده اند.
وزیر امور مهاجرین وعودت کنندگان در صحبت باشماری از این خانوادهها؛ گفت“ :از جانب حکومت
ی
ر
عملیای
مناست برای رسیدیک به وضعیت ،مد نظر است وکار های
جمهوری اسالیم افغانستان راهکارهای
ر
هم بصورت درست به پیش یمرود.
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ی
ارزیای به اتمام رسید و بر مبنای آن بیجاشدگان واقیع که مستحق رسیدیک اند ،در
یط شب و روز گذشته
ر
مرحله اول در محالت مناسب جابجا یمشوند و در مرحله دوم ،به کمک موسسات ربتالملیل اقدامات
اسایس در نظر است“ .

ر
از مردم با عزت شهرکابل نورالرحمن اخالق وزیر امور مهاجرین ،بابت احساس نیکشان سپاسگذاری نموده
ی
و خواهش کرد؛ که :کمکهایشان را در هماهنیک با کمیته اضطرار والیت کابل انجام دهند و از این طریق ما
مستحقت برسد.
را در تشخیص بیجاشدگان واقیع کمک کنند و کمکهایشان به
ر

محافظان ساحیل فرانسوی بیش از  ۱۰۰مهاجر را از کانال مانش نجات دادند .این مهاجران قصد داشتند
اخت تالشهای مهاجران برای عبور از کانال مانش شدت یافته
با قایق به انگلستان بروند .در هفتههای ر
است.
ختنامهای از نجات ۱۰۸
فرمانداری دریای شمال و کانال مانش فرانسه روز چهارشنبه  ۱۱اگست با انتشار ر
ختنامه ،این مهاجران قصد داشتند در چهار قایق به انگلستان
خت داد .بر اساس ر
مهاجر از کانال مانش ر
بروند.
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اولت عملیات نجات زمای انجام شد که یک قایق حامل  ۷مهاجر که با دشواری مواجه شده بود با مرکز
ر
محافظان ساحیل گری-نه تماس گرفت .این مهاجران بعد از عملیات نجات به بندر دنکرک انتقال داده
شدند.
اندیک بعدتر محافظان ساحیل به کمک یک قایق حامل  ۲۹مهاجر در آبهای دنکرک شتافتند .در جریان
ر
هلیکوپت انتقال یافت و بقیه رنت در بندر دنکرک به پولیس
این عملیات یک مهاجر که حالش خوب نبود با
مرزی تحویل داده شدند.

از آغاز سال  ۲۰۲۱بیشتر از  ۱۰هزار مهاجر از طریق کانال مانش به انگلستان رفتهاند ..عکس از@premarmanche

در دو عملیات بعدی ۳۷ ،مهاجر از آبهای کاله و  ۳۵مهاجر دیگر از منطقه دنکرک نجات داده شدند.
ی
مقامهای فرانسوی همواره هشدار یمدهند که امواج بلند آب و ترافیک مزدحم در کانال مانش خطر بزریک
برای مسافرت با ر
اخت تالشهای
علتغم این هشدارها ،در ماههای ر
کشتهای کوچک به شمار یمرود .اما ر
مهاجران برای عبور از کانال مانش به شدت افزایش یافته است.
به گفته وزارت داخله انگلستان ،در آخرین مورد روز  ۴اگست  ۴۸۲مهاجر با استفاده از  ۲۱قایق خود را به
ر
بیشت از  ۱۰هزار مهاجر از طریق کانال مانش به انگلستان رفتهاند.
سواحل این کشور رساندند .از آغاز سال
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پلیس ترکیه دهها نفر را در ارتباط با حمله به خانهها و مشاغل متعلق به شهروندان سوری بازداشت کرد.
دستگتیها پس از آن انجام شد که چهارشنبه گذشته صدها نفر در حایل که علیه سوریها شعار
این
ر
آلتتداق
یمدادند به خیابانهای آنکارا ،پایتخت آمدند و به سمت خانههای پناهندگان سوری در منطقه ر
سنگ پرتاب کردند.

خودروی پلیس ترکیه در آنکارا،

برخ رنت به سمت فروشگاهها هجوم برده و آنها را غارت کردند.
به گفتۀ کرک کنیک ،رئیس هالل احمر ترکیه ،در جریان این حمالت یک کودک سوری در اثر پرتاب سنگ
زخیم و در بیمارستان ر
بستی شده است.
ر
توییت خود نوشت« :از چه زمای سنگسار کردن خانهها جزو
او ضمن نکوهش حمله کنندگان در صفحه
رسوم ماست؟ چندین پناهجو با ما تماس گرفتهاند و برای امنیت فرزندانشان نگرانند».
داشت در این حمالت یا به ر
ر
ر
گذاشت
اشتاک
پلیس آنکارا اعالم کرد  ۷۶مظنون را روز پنجشنبه به اتهام دست
آمت علیه مهاجران سوری در شبکههای اجتمایع که به برانگیخته شدن خشم جمعیت
پستهای تحریک ر
کمک کرده ،بازداشت کرده است.
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به گفته مقامات ترکیه ،دستکم  ۳۸نفر از این مظنونان دارای سوابق کیفری از جمله رسقت ،حمله یا
قاچاق مواد مخدر بودند.
گتی
خشونتها در آنکارا زمای آغاز شد که در اوایل روز چهارشنبه ،یک نوجوان  ۱۸ساله ترک در جریان در ر
با یک مهاجر ،به ضب چاقو کشته شد.
ختگزاری ر
ر
دستگت شدند.
خارخ به اتهام «قتل عمد»
دولت آناتویل ،در یی این حادثه دو تبعه
ر
بنا بر گزارش ر
ی
ترکیه که با اقتصاد نابسامان و بیکاری باال دست و پنجه نرم یمکند ،محل زندیک چهار میلیون آواره سوری
است.
اکنون این نگرای وجود دارد که با خروج نتوهای بتالملیل از افغانستان و ر
گستش حمالت طالبان ،ترکیه
ر
ر
با هجوم پناهجویان افغان رنت روبرو شود.

دنمارک اعالم کرد که به درخواست دولت افغانستان ،اخراج پناهجویان رد شده افغان به این کشور را تا
اخت ،چندین کشور اروپای از توقف
ماه اکتوبر متوقف یمکند .به دنبال تشدید حمالت طالبان در روزهای ر
خت دادهاند.
اخراجها به افغانستان ر

یک پناهجوی اخراج شده افغان با خانوادهاش در میدان هوایی کابل (عکس آرشیف)

ختنامهای گفت که اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشور شان را تا  ۸اکتوبر
حکومت دنمارک با انتشار ر
متوقف یمکند.
ر
خت داده که پذیرش
ختنامه ،در ماه جوالی حکومت افغانستان یط
یادداشت به دنمارک ر
بر اساس ر
پناهجویان رد شده را برای سه ماه متوقف کرده است.
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ً
ختنامه اش گفته است« :بر اساس تصمیم حکومت افغانستان ما عمال نمیتوانیم
حکومت دنمارک در ر
اخراجهای اجباری را قبل از  ۸اکتوبر انجام بدهیم زیرا حکومت افغانستان باید با پذیرش افراد اخراج شده
موافقت کند».
همچنت اعالم کرده است که  ۴۵تن از افغانهای را که با دنمارک کار یمکردند به این
حکومت دنمارک
ر
کشور انتقال دهد.
دنمارک از جمله شش کشوری بود که چند روز پیش در نامهای به کمیسیون اروپا خواهان ادامه اخراجها به
افغانستان شده بودند .در روزهای گذشته ،آلمان و هالند که از امضاکنندگان نامه بودند از درخواست خود
ر
عقب نشیت کردند و گفتند که به دلیل تحوالت
امنیت در افغانستان ،اخراج افغانها را متوقف کردهاند.
اتریش ،یونان و بلژیک از دیگر امضاکنندگان درخواست ادامه اخراجها هستند .روز چهارشنبه ،وزیر امور
مهاجرت یونان گفت که توقف اخراجها به افغانستان افغانها را تشویق خواهد کرد که برای مهاجرت به
اروپا تالش کنند.
به گفته یک مقام اروپای ،از آغاز سال جاری تا کنون اتحادیه اروپا  ۱۲۰۰پناهجوی افغان را به کشور شان
برگردانده است که از این جمله  ۲۰۰تن به صورت اجباری اخراج شدهاند و  ۱۰۰۰تن دیگر رنت داوطلبانه
برگشتهاند.

ی
مجله آلمای «اشپیگل» گزارش داده است که اداره آلمان فدرال برای پناهندیک و مهاجرت ،تصامیم برای
ی
ً
ر
ر
امنیت
بیشت اوضاع
تقاضا های پناهندیک افغان ها را موقتا متوقف کرده است .دلیل آن بدتر شدن هرچه
در افغانستان یم باشد.
زارت خارجه کشور در باره وضعیت کنوی افغانستان باشد .این گزارش در واقع بدتر شدن رو به افزایش
ر
امنیت در افغانستان را انعکاس یم دهد .وزارت داخله آلمان فدرال ،این مطلب را برمبنای
وضعیت
درخواست این مجله تائید کرده است.
هورست زی هوفر ،وزیر داخله آلمان فدرال به روز چهارشنبه تصمیم گرفت که به دلیل «انکشافات کنوی
ر
امنیت» افغانستان ،موارد اخراج ها به این کشور متوقف شوند.
وضعیت
شورا های امور مهاجرت ،اتحادیه های اجتمایع وکلیسا ها ،با توجه به ر
پیشوری طالبان و جنگهای فزاینده
چنت اقدایم شده بودند.
در افغانستان ،از مدتها پیش به این سو ،خواستار یک ر
وزارت خارجه آلمان فدرال در حال حاض ،یک گزارش جدید را از وضعیت افغانستان تهیه یمکند که قاعده
ی
اصیل را تصامیم در مورد برریس تقاضا های پناهندیک و موارد اخراج ها در این کشور تشکیل یم دهد .آخرین
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گزارش در این ارتباط از ماه جوالی ،در این میان به دلیل خروج رسبازان ربتالملیل و ر
پیشوی طالبان کهنه
شده است.
یواخیم استامپ ،وزیر امور ادغام در ایالت نوردراین وستفالن ،از حزب دموکرات های آزاد آلمان (اف دی
ً
ً
تغیت سیاست زی هوفر «موقتا ضوری» یم باشد ،اما اساسا او
یی) به مجله «اشپیگل» گفته است که ر
یمخواهد سیاست در مورد برگشت پناهجویان مجرم و پناهجویان به اصطالح خطرناک به افغانستان را
حفظ کند.

تصور نمادین از اخراج مهاجران

ر
امنیت،
استامپ که در ایالتش مسئول امور اخراج ها است ،توضیح داد« :در زمان حاض به دلیل وضعیت
ً
ً
تغیت کند که در افغانستان
پرواز ها برای اخراج واقعا و واضحا ممکن نیست .این مساله زمای ممکن است ر
گتد».
یک آتش بس صورت ر
وزیر امور ادغام ایالت نوردراین وستفالن از برگزاری یک کنفرانس ربتالملیل سخن گفت که براساس آن
«همه آن افرادی از افغانستان انتقال داده شوند که توسط طالبان بهخصوص در معرض خطر قرار دارند».
او افزود که در این کنفرانس باید ایاالت متحده امریکا ،کانادا ،فرانسه ،آلمان و آن کشور های دیگر سهیم
شوند که در افغانستان به صورت نظایم فعال بوده اند .این سیاست مدار گفت« :آلمان باید برای یک
گتد.
چنت کنفرانیس ابتکار را به دست ر
ر
او در این ارتباط به الگوی تاریخ کنفرانس ژنیو در سال  ۱۹۷۹اشاره کرد که در آن روی یک قاعده برای
مهاجرین از ویتنام توافق شده بود.
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غتقانوی وارد
غری به صورت ر
آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا شمار مهاجرای که از طریق بالقان ر
ر
اتحادیه اروپا یم شوند ،در سال روان تقریبا دو برابر شده است.
بیشت این مهاجران از کشورهای سوریه و
افغانستان هستند .
ر
خارخ اتحادیه اروپا گفت ،از ماه جنوری تا جوالی سال روان۲۲ ،
فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای
غری وارد اتحادیه اروپا یم شدند ،گرفتار
غتقانوی از طریق ر
هزار و  ۶۰۰مهاجری که به صورت ر
مست بالقان ر
همت دوره زمای سال گذشته  ۹۰درصد افزایش یافته است.
شدند .به این ترتیب ،شمار آن ها نسبت به ر

(عکس :ارشیف)/در برخی موارد مهاجران در آلمان باید برای ثبت مشخصات شان توسط نهادهای دولتی مدت زیادی انتظار می کشیدند/.عکس: Reuters/F.Bensch

فرانتکس با ر
همت ماه در یک سال
نش یک بیانیه گفت ،در ماه جوالی امسال شمار آن ها در مقایسه با ر
پیش ۶۷ ،درصد افزایش یافته است.
بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا به خاطر تحوالت افغانستان نگران هستند .جنگجویان طالبان در این
کشور به رسعت در حال ر
پیشوی هستند و شمار زیادی از مردم از خانه های شان ربتون رانده شده اند.
رسان کشورهای اتحادیه اروپا از این هراس دارند که بحران مهاجران سال های  ۲۰۱۵/۲۰۱۶در اروپا دوباره
تکرار شود.
ر
امنیت و رفایه
در آن زمان رسازیر شدن بیش از یک میلیون مهاجر از خاورمیانه و افغانستان بر سیستم های
کشورهای اروپای فشار شدیدی را وارد کرد و بحران مهاجرت به تقویت گروه های سیایس راستگراهای
افرایط منجر شد.
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غتقانوی به اتحادیه اروپا از آغاز این سال به بیش از  ۸۲هزار
متان ورود ر
به گزارش فرانتکس ،در مجموع ر
همت دوره زمای در سال گذشته ۵۹ ،درصد افزایش یافته است.
مورد رسیده است که در مقایسه با ر
وزیران امور داخیل اتحادیه اروپا در یک نشست اضطراری که روز چهارشنبه برگزار خواهد شد ،راجع به
افزایش مهاجرت در مرز ربت بالروس و لیتوانیا گفتگو یم کنند.
گتی از وضع اقدامات تعزیری اتحادیه اروپا ،اجازه یمدهد
اتحادیه اروپا ،بالروس را متهم کرد که برای انتقام ر
غتقانوی با عبور از مرز این کشور وارد لیتوانیا شوند.
که مهاجران ر
غتقانوی را از بالروس ثبت
فرانتکس گفت ،لیتوانیا ربت ماه های جنوری تا جوالی حدود  ۳۷۰۰مورد ورود ر
کرده است که بیش از  ۳هزار مورد آن فقط در ماه جوالی رخ داده است .بر این اساس ،پولند در ماه
غت قانوی از مرز را ثبت کرده است.
جوالی حدود  ۱۸۰مورد و لتوانیا حدود  ۲۰۰مورد عبور ر

نششده در رسانههای ترکیه ،در هفتههای اخت ،همزمان با شدت ر
براساس گزارشهای ر
گرفت خشونتها
ر
غتقانوی وارد ترکیه یمشوند ،بیشتر شده است.
در افغانستان ،تعداد مهاجران افغان که از ایران به شکل ر
با خروج شتابزده رنتوهای ایاالت متحده امریکا از افغانستان ،طالبان حمالت خود را برعلیه رنتوهای
ً
ر
امنیت افزایش دادهاند .با پیشروی طالبان ،خصوصا به مراکز شهرها ،هزاران فامیل مجبور به ترک
خانههایشان شدهاند که ر
اکتیت آنان به مواد غذای و خدمات اولیه دستریس ندارند .بنا بر گزارشها ،در
ً
تقریبا نییم از جمعیت افغانستان نیاز جدی به کمکهای ر
بشدوستانه دارند .تعداد ریجاشدهگان
حال حاض
با گذشت هر روز در نقاط مختلف افغانستان بیشتر یمشود و نرسیدن کمک به ریجاشدهگان یکبار دیگر
نگرایها از تشدید بحران انسای را در کشور افزایش داده است.
اخت افغانستان را ترک کردهاند در دست نیست؛ اما
هرچند آمار دقیق از تعداد
کسای که در هفتههای ر
ً
ر
گفته یمشود ،در یک هفته تقریبا  ۳۰هزار تن بنا بر تهدیدات امنیت و مشکالت اقتصادی مجبور به ترک
ر
مست
این کشور شدهاند .بیشتر کسای که افغانستان را ترک یمکنند ،بعد از گذشت از راههای پرخطر ،از ر
ایران به ترکیه یمآیند و تالش یمکنند از ترکیه به کشورهای اروپای برسند .برعالوه آن ،به دلیل تحریمهای
گتیها در آن کشور ،شمار زیادی از مهاجران
امریکا و بدتر شدن
وضیعت اقتصادی ایران و افزایش سخت ر
ی
افغان که در ایران زندهیک یمکردند ،به خاطر رسیدن به کشورهای اروپای در تالش عبور از مرزهای ترکیه
غتقانوی از مرز ترکیه عبور یمکنند ،در دست نیست؛ اما بنا بر
هستند .آمار دقیق از مهاجرای که به شکل ر
گمانهزیهای فعاالن حقوق ر
مست وارد ترکیه یمشوند.
بش ،روزانه بیش از  ۱۰۰۰تن از این ر
متبان بیشترین
براساس آمارهای کمیساریای عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان ( ،)UNHCRترکیه ر
متبان جمعیت
عت حال ،ترکیه بعد از پاکستان و ایران،
سومت کشوری است که ر
ر
پناهنده در جهان است .در ر
ی
بزریک از مهاجران افغانستان است .افغانها در ترکیه بعد از شهروندان سوریه ،بیشترین جمعیت مهاجران
ی
را تشکیل یمدهند .براساس آمارهای رسیم ،نزدیک به  ۱۷۰هزار افغان در ترکیه به شکل قانوی زندهیک
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ی
غتقانوی در این کشور زندهیک
غترسیم ،بیشتر از  ۲۰۰هزار افغان به شکل ر
یمکنند .براساس آمارهای ر
ر
یمکنند که به خدمات ر
دولت -خدمات صخ و آموزیس -دستریس ندارند.
ر
اخت در افغانستان و موج تازه مهاجرت افغانها به ترکیه،
شدت گرفت جنگ و خشونت در هفتههای ر
ً
ترکها را شدیدا نگران کرده است .بحران کووید ۱۹-همانطوری که بحران اقتصادی را در جهان عمیقتر
تأثت شدید منق بر اقتصاد ترکیه هم داشته است .با بسته شدن بسیاری از فابریکهها ،هزاران شهروند
کرده ،ر
متان بیکاری در این کشور ،مخالفتها با موج تازه مهاجرت
ترک کارهایشان را از دست دادند .با افزایش ر
افغانها هم بیشتر شده است.

ر
گتانهای را در
دولت ترکیه با باال گرفت مخالفتها همزمان با موج ی تازه مهاجرت افغانها ،سیاست سخت ر
غتقانوی زندهیک یمکردند ،به خصوص مهاجرای که دست به اخالل
پیش گرفته است و کسای که به شکل ر
گت کرده است .براساس آمارهای ر
منتششده از طرف اداره مهاجرت ترکیه ،تعداد
نظم عامه یمزدند را دست ر
گت شدهاند ۶۲۶۸۷ ،نفر هستند .افغانها با ۲۵۶۴۳
غتقانوی که تا  ۷جوالی سال  ۲۰۲۱دست ر
مهاجران ر
نفر ،بیشترین تعداد را در ربت این افراد تشکیل یمدهند .بعد از افغانها ،به ترتیب شهروندان سوریه،
فلسطت بیشترین تعداد را دارند .این
پاکستان ،اوزبیکستان ،عراق ،بنگالدش ،ترکمنستان ،ایران ،سومایل و
ر
گت شدهاند،
غتقانوی افغانستان که تا  ۷جوالی سال  ۲۰۲۱دست ر
آمارها نشان یمدهد که تعداد مهاجران ر
نسبت به سالهای گذشته افزایش جدی داشته است.
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ی
از طرف دیگر ،ر
خت از طرف وزارت خارجه امریکا مبت بر رسیدهیک به پروندههای افغانهای که با
نش ر
امریکایها همکاری داشتهاند ،از طریق کشورهای مانند ترکیه ،باعث عکسالعمل جدی مقامات این کشور
ختی در دوم آگست گفت ،افغانهای که به
شده است .وزارت خارجه ایاالت متحده در یک کنفرانس ر
ی
کشور دیگری مانند ترکیه یمآیند و ررسایط الزم را دارند ،پس از تکمیل فرم به درخواستهایشان رسیدهیک
یمشود .برعالوه آن ،گفته شد که مهاجران افغان یمتوانند از دولت ترکیه یا کمیساریای عایل سازمان ملل
ی
متحد در امور پناهندهگان ( )UNHCRدرخواست پناهندهیک بدهند.
وزارت خارجه ترکیه در پاسخ به بیانیه مقامات امریکای در چهارم آگست با ر
نش اعالمیهای گفت« :ترکیه
ظرفیت این را ندارد که به عنوان کشور سوم با بحران مهاجرت تازه مقابله کند ».این وزارت تصمیم ایاالت
غتمسووالنه خواند .در اعالمیه آمده است« :دولت ترکیه تصمیم امریکا در
متحده امریکا در این زمینه را ر
ر
این خصوص را که با ریمسوولیت و عدم مشورت با مقامات ترکیه صورت گرفته است را قبول نیمکند .اگر
ر
پذیرفت این افراد را داشته باشد ،یمتواند به صورت مستقیم آنها را به امریکا منتقل کند.
امریکا تصمیم
مست
چتی ،این بیانیه باعث ایجاد یک موج بزرگ مهاجرت در منطقه ما خواهد شد و در این ر
پیش از هر ر
مهاجران افغانستان بیشتر رنج خواهند دید ».در اعالمیه همچنان آمده است« :ترکیه یط  ۷سال گذشته
متبان بیش ترین مهاجر بوده است و این کشور ظرفیت جدیدی برای پذیرش موج جدید مهاجران به نام
ر
.
.
قوانت
گتیم
کشور ثالث را ندارد ما به هیچ وجه مسوولیت اقدامات کشور ثالث در دنیا را برعهده نیم ر
ر
بگتیم».
کشور ما اجازه نیمدهد که از سوی کشورهای ثالث مورد سوءاستفاده قرار ر
با شدت ر
گرفت جنگ و خشونتها در افغانستان ،ورود موج تازه مهاجران افغان به ترکیه باعث شده است
که احزاب و رسانههای مخالف دولت از این موج برعلیه حزب حاکم استفاده کند .کمل کیلیچدار اوغلو،
ر
مهاجری حکومت حزب عدالت و توسعه انتقاد
رهت حزب مخالف حکومت ،در تازهترین مورد ،از سیاست
ر
کرده و خواهان برگرداندن مهاجران سوری به کشورشان شده است .کلیچدار اوغلو ،مهاجران افغان را به
غتقانوی آنان ،خواهان بسته شدن مرزهای
عنوان عساکر افغای یاد کرده و به خاطر
جلوگتی از عبور ر
ر
ترکیه شده است.
همت حال ،مصطق شنتوپ ،رییس مجلس ترکیه ،در شش آگست سال  ۲۰۲۱با محمدباقر قالیباف،
در ر
همتای ایرای خود ،درباره وضعیت افغانستان و موج تازه مهاجران افغان دیدار و گفتوگو کرده است.
شنتوپ گفته« :ایران و ترکیه از بحران مهاجرت افغانها بیشتر از هر کشور دیگری متأثر یمشوند؛ ما باید
جلوگتی از موج مهاجرت افزایش دهیم».
همکاری خود را برای اطمینان از ثبات در افغانستان و
ر
غتقانوی مهاجران از مرزهای خود ،برعالوه رسعت دادن به اعمار
دولت ترکیه به هدف
جلوگتی از ورود ر
ر
ر
ر
تدابت امنیت در مرز خود را افزایش داده است .نظر به گزارشهای منتششده
دیوار مرزی ربت ایران و ترکیه
ر
ر
ر
از وزارت داخله ترکیه ،در  ۱۵۲کیلومت خط مرزی ربت این کشور و ایران دیوار امنیت ساخته شده است.
دوربت
عالوه بر این ،یک قسمت بزرگ دیوار ،مجهز به سیستم «روشنای» است .عالوه بر اینها ،سیستم
ر
عت حال ،مرز ترکیه
ساخته شده است که امکان نظارت مداوم بر حرکتهای مهاجران را فراهم یمکند .در ر
ر
گتد .با این تداب رت ،مقامات ترکیه در تالش هستند
به طور منظم با استفاده از پهپادها تحت کنتل قرار یم ر
تا مانع مهاجرتهای جمیع ر
کنتلنشده شوند.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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در گز ر
ر
منتش
اریس که در  ۱۹جوالی سال جاری میالدی از طرف فرماندار والیت وان ،شهر مرزی ترکیه،
غتقانوی انجام شده است،
شده ،آمده ،در چارچوب فعالیتهای که با هدف
جلوگتی از مهاجرت ر
ر
غتقانوی  ۳۴۳۰۸نفر
 ۲۷۲۳۰نفر در خط مرزی ترکیه و ایران در سال  ۲۰۲۱گرفتار شدهاند و از ورود ر
ر
غتقانوی
امنیت به هدف
تدابت جدی
جلوگتی شده است .گفته یمشود که با افزایش
جلوگتی از ورود ی ر
ر
ر
ر
ر
مهاجران ،هزاران مهاجر افغان در آنسوی مرز انتظار عبور به ترکیه و رویای رسیدن به یک زندهیک بهت را
گتانه کشورهای اروپای ،به خصوص کشورهای بلغاریا و
همت حال ،نتیجه سیاست سخت ر
یمکشند .در ر
تدابت ر
امنیت را در مرزهایشان افزایش دادهاند و ورود مهاجران
غتقانوی ،ر
یونان ،در خصوص ورود مهاجران ر
هم ناممکن شده است.
ر
نورالرحمن اخالق ،وزیر امور مهاجرین و عودتکنندهگان افغانستان ،در تاری خ  ۲۲رسطان  ۱۴۰۰در دیدار
سفت کشور ترکیه در کابل ،بحث کرده است .در این دیدار ،روی نهایسازی تفاهمنامه
گت آی ،ر
با جهاد ایر ر
ر
مشتک مهاجرت و تفاهمنامه اعزام کارگر از افغانستان به ترکیه گفتوگو شده است.
غتقانوی افغانستان
در صورت عمیل شدن این تفاهمنامه ،امیدواریها برای
جلوگتی از ورود پناهجویان ر
ر
به ترکیه بیشتر خواهد شد؛ اما در مقابل ،مسافرت قانوی افغانها به ترکیه با ویزای کار افزایش خواهد
ی
یافت .در صورت تدوام خشونتها در کشور و نرسیدن به صلح ،احتمال بحران انسای و موج بزریک از
مهاجرت افغانها به ترکیه وجود دارد.

بعد از آلمان و هالند ،سوئیس هم اعالم کرد که به دلیل تشدید ناامتها در افغانستان اخراج پناهجویان
ر
افغان به این کشور را متوقف کرده است.
پیشت ،سویدن ،ناروی و فنلند هم اخراج افغان ها را متوقف کرده
بودند.
اداره امور مهاجرت سوئیس روز چهارشنبه  ۱۱اگست اعالم کرد که به دلیل تشدید جنگها در افغانستان
اخراج پناهجویان رد شده افغان به این کشور را متوقف کرده است.
این اداره در پیایم در صفحه ر
تویتش نوشت« :اداره امور مهاجرت سوئیس به دلیل تحول وضعیت در
افغانستان تا دستور جدید اخراجها به این کشور را متوقف یم کند ».در ادامه این پیام گفته شده که تنها
روند اخراج افراد مجرم ادامه خواهد یافت.
تصمیم اداره امور مهاجرت سوئیس در حایل اعالم شده که روز سه شنبه این هفته شش کشور عضو
اتحادیه اروپا خواهان ادامه اخراجها به افغانستان شدند .یک روز بعدتر ،آلمان و هالند ،که شامل این
کشورها بودند ،از موضع خود عقب نشیت کردند و گفتند به دلیل تحول وضعیت در افغانستان اخراجها
را متوقف کردهاند.
دولت افغانستان در ماه جوالی از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست کرده بود اخراج پناهجویان افغان را
برای مدت سه ماه متوقف کنند .در آن زمان تنها سویدن و فنلند به این درخواست پاسخ مثبت دادند.
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 17
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

روز دوشنبه این هفته ،مهر خدا صبار ،رئیس امور اضطراری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در گفت
وگو با مهاجر نیوز با ردیگر خواهان توقف اخراج ها به افغانستان شد.

دولت افغانستان در ماه جوالی خواهان توقف اخراجها از اتحادیه اروپا شده بود .عکس تزئینی از پیکچر الیانس

اخت حمالت گروه طالبان در رستارس افغانستان به گونه ری سابقه تشدید یافته است .روز
در روزهای ر
ر
پنجشنبه جنگجویان این گروه شهر غزی در  ۱۵۰کیلومتی جنوب غرب کابل را ترصف کردند و به این
ترتیب مرکز  ۱۰والیت از  ۳۴والیت افغانستان تحت ر
کنتول این گروه درآمد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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ی
ٓ
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در هماهنیک با وزارت دولت در امور حوادث روند انتقال ان عده
ٓ
بیجاشده های را که در رسای شمایل و پارک شهر نو در فضای باز به رس یم برند به محالت مناسب اغاز
کرد.

این خانواده ها در نتیجه خشونتهای طالبان از والیات بدخشان ،بغالن و تخار آواره و به کابل پناه آورده
اند.
ٓ
روند رسوی و تثبیت این خانواده ها امروز چهارشنبه 20 ،اسد سال روان اغاز شده و تاکنون  646خانواده
مستحق دریافت کمکهای ر
بشی شناسای شده اند.
در حال حاض که پایس از شب رنت گذشته کارمندان دو اداره به انتقال بیجاشده ها ادامه یم دهند.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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فرانسه اعالم کرد که از اوایل ماه جوالی اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشور شان را متوقف کرده
است .به گفته وزارت داخله فرانسه این تصمیم به دلیل تشدید جنگ میان گروه طالبان و رنتوهای ر
دولت
اتخاذ شده و پاریس تحوالت افغانستان را از نزدیک تحت نظر دارد.

مخالفت با اخراج پناهجویان افغان در آلمان .عکس از پیکچر الیانس

خت
یک روز بعد از آن که آلمان ،هالند و سوئیس از توقف اخراج پناهجویان رد شده افغان به کشور شان ر
ختنامهای گفت که پاریس از اوایل ماه
دادند ،وزارت داخله فرانسه روز پنجشنبه  ۱۲اگست با انتشار ر
جوالی این تصمیم را عمیل کرده است.
ر
امنیت در افغانستان فرانسه
ختنامه آمده است« :با درنظرداشت وضعیت
ختگزاری فرانسه در ر
به گزارش ر
از اوایل ماه جوالی اخراجها به این کشور را متوقف کرده است».
اخت حمالت گروه طالبان در رستارس افغانستان به گونه ری سابقه تشدید یافته است .روز
در روزهای ر
ر
پنجشنبه جنگجویان این گروه شهر غزی در  ۱۵۰کیلومتی جنوب غرب کابل را ترصف کردند و به این
ترتیب مرکز  ۱۰والیت از  ۳۴والیت افغانستان تحت ر
کنتول این گروه درآمد.
وزارت داخله فرانسه افزوده است که حکومت این کشور در پیوند با سایر کشورهای اروپای «تحول
وضعیت» در افغانستان را از نزدیک زیر نظر دارد.

پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان
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ر
فرانسه در ۱۳جوالی به شهروندان این کشور در افغانستان دستور داده بود به دلیل «تحوالت
امنیت» در
این کشور با یک پرواز اختصایص افغانستان را ترک کنند.
ر
پیشت از این تصمیم فرانسه (۱۱جوالی) دولت افغانستان از کشورهای اتحادیه اروپا درخواست
دو روز
کرد به دلیل تشدید ناامتها اخراج پناهجویان رد شده به این کشور را برای سه ماه متوقف کنند.
روز سه شنبه شش کشور آلمان هالند ،یونان ،اتریش ،بلژیک و دنمارک از کمیسیون اروپا خواستند اخراجها
به افغانستان ادامه یابد اما یک روز بعدتر آلمان و هالند از مواصع خود عقب نشیت و توقف اخراجها را
اعالم کردند.
در سال  ،۲۰۲۰مهاجران افغان در فرانسه بزر ر
گتین گروه پناهجویان را تشکیل یمدادند و  ۱۰۳۶۵درخواست
ی
ی
(اوفتا)
پناهندیک از سوی آنان در فرانسه ثبت شده بود .بر اساس آخرین گزارش اداره پناهندیک فرانسه
ی
حدود  ۶۰درصد این درخواستها پاسخ مثبت دریافت کردهاند.

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

