
http://www.morr.gov.af 1 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 1401_سال  جوزا 7 

 

او راستنېدونکو چارو وزارت   مهاجرینو د   

 ریاست اطالعات و ارتباط عامه

 بولتن خبری  

 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 2 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 3 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4------------------------------------------ .دلیسره ول ری له سف وادېه یېد ترک ریچارو وز دونکوېاو راستن نوید مهاجر

 5---------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیهزارنفر مهاجرافغان ازا 3از  شیب

 6---------------------------------------------- تي ښته او ای تانیبر خهڅ ېزره افغانان له فرانس 2 ینژد ېک اشتویم ویدر

 8----------------------------------------------------------------------- مهاجر در ساحل تونس  ۷۶شدن حد اقل  دیناپد

 9---------------------------------------------------------- طالبان  -اخراج شده اند  رانیهزاران مهاجر افغان جبراً از ا

   11--------------------------------------------------------------     دو مهاجر افغان بر اثر اثابت گلوله درمزر ترکیه زخمی شدند 

 10 -------------- شدند یزخم ونانی یتیامن یروها یگلوله توسط ن کیشل دو مهاجر افغان بر اثر ندیگو یم هیمقامات ترک

 12 ---------------------------------------------------------------------------- در دنمارک انیپناهجو می) فرار( : موز

 13 ------------------------------------------- فرانسه  یاز مجلس مل یحقوق پناهندگ نیتام یواست سازمان ها برادرخ

 15 ------------------------------------- افغان  انی در برابر پناهجو ای بلغار سیبان حقوق بشر از خشونت پل دهید ینگران

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 4 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 د وزارت ویب سایت 

 

( مه د ترکیې هېواد  ٥راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني د روان کال د جوزا میاشتې په )د مهاجرینو او 

 .له سفیر جهاد ارګینای سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل

 .په دې لیدنه کې په ترکیه کې د افغان مهاجرینو په ستونزو خبرې وشوې

برو په بهیر کې وویل: افغان مهاجرین په ترکیه کې له ډېرو ستونزو  د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر د خپلو خ

 .سره مخ دي، او کوربه هېواد دې د هغوي د ستونزو د حل لپاره الس په کار شي

میلیونه   ٦په غونډه کې د ترکیې هېواد سفیر ښاغلي جهاد ارګینای وویل: ترکیه په اوس مهال کې د مختلفو هېوادو د  

 .سوه زره افغانان دي  ٦چې د دوی له ډلې  مهاجرینو کوربه ده،

له ترکیې څخه د افغان مهاجرینو بېرته راستنېدل جبراً نه؛ بلکې په تجارتي او داوطلبانه پروازونو کې ترسره کېږي، او 

 .کوښښ به وشي چې د هغوی د بېرته راتللو مصارف ترکیه، او د هغوی انتقال دې افغاني هوایي شرکتونه ترسره کړي
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 ویب سایت وزارت 

 

نفر دیگر ازپاکستان از   473نفر مهاجر افغان از ایران و  213هزارو  3به اساس معلو مات واصله، طی دو روزگذشته،  

 .طریق مرزهای میلک، اسالم قلعه و سپین بولدک، به کشور عودت نموده اند

جوزا طور   4نفر مهاجر، به تاریخ    710گفته آمرسرحدی ریاست امورمهاجرین نیمروز، درمرز میلک، یک هزارو  به  

 .اجباری و داوطلبانه ازایران به وطن برگشت نموده اند

تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری   1141تن و    119خانواده ، شامل    29وی عالوه نمود که از میان افراد مذکور

مرد   63خانواده شامل  32تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند و ازآن میان، 390تن و  60خانواده شامل   18و

 .معرفی شدند IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر 122زن وهمچنان  62و

مهاجرافغان،  تن  503همچنان آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت هرات، درمرز اسالم قلعه از برگشت یک هزارو 

 .جوزا، به وطن خبرداد 3به تاریخ 

تن دیگرافراد مجرد طور    121تن زن و    32تن مرد و  26خانواده، شامل    24منبع عالوه نمود که از میان افراد مذکور

تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند واز مجموع    937زن و همچنان  78مرد و  65خانواده شامل  98اجباری و

 WARو  IOMطفل غرض دریافت کمک، به دفتر9تن مجرد و  97زن وهمچنان  89مرد و  88واده شامل  خان  47آنها ،

CHILDمعرفی شدند. 

 .جوزا، به کشور عودن نمودند  4نفر به تاریخ    473خانواده مهاجر افغان مقیم پاکستان که شامل    66طبق یک خبر دیگر،  

تن    417فامیل شامل    56ولدک، ازجمله خانواده های یادشده  به گفته آمرسرحدی ریاست مهاجرین والیت قندهاردر سپین ب

 .تن دارای مدرک بودند 56فامیل شامل   10فاقد مدرک و 
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 مهاجر نیوز  

 

ته لوړ شوی   ۵۵۱۴۶کې د پناه غوښتنې شمیر  د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د کال په لومړیو دریو میاشتو

چې له دې سره په تیرو دوو لسیزو کې د پناه غوښتنې شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. د بخښنې نړیوال سازمان 

حکومت په دې اړه په ناکامۍ تورنوي او وایي چې د پناه غوښتونکو دوسیو ته یي په وخت سره رسیدنه نه ده کړې. د  

په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې فرانسې څخه بریتانیا ته د کښتیو له الرې د رسیدلو کډوالو لویه برخه یاد وزارت  

 .افغانان دي

خپور شوی ویلي   ۲۶کې چې د پنجشنبې په ورځ د می په   له درې میاشتنۍ راپور د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په خپ

چې د هغو خلکو شمیر مخ په ډیریدو دی چې په د پناه غوښتنې د دوسیو لپاره انتظار باسي. راپور کې راغلي چې د روان  

  ۶۶دا د تیر کال په پرتله    زرو څخه ډیر خلک د پناه غوښتې دوسیو د ځواب په تمه وو چې  ۱۰۰کال د مارچ تر پایه له  

 .سلنه ډیروالۍ ښیي

د دغو شمیرو د ډیریدو له امله د بخښنې نړیوال سازمان په دې اړه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیره پریتي پټیل ګرمه بللې 

ماموریت پر  او هغه یي په ناکارۍ او »بې کفایته رهبرۍ« تورنه کړې. یاد سازمان ویلي چې دغه ستونزه د نوموړې د  

 .مهال د کورنیو چارو په وزارت کې رامنځ ته شوې
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د بخښنې نړیوال سازمان په اعالمیه کې راغلي: :» د بریتانیا د پناه غوښتنې شمیر د کورنیو چارو د وزیرې په مشرۍ د  

خلک الهم د پناه غوښتنۍ له سپارلو شپږ میاشتۍ وروسته د    ۷۳۲۰۷د جوالی راهیسې درې برابره ډیره شوې،    ۲۰۱۹

 «.پریکړې انتظار باسي

پناه غوښتونکي د خپلو دوسیو د ابتدایي ځواب لپاره    ۱۰۹۷۳۵ر کې راغلي چې ټولټال  د کورنیو چارو وزارت په راپو

 .انتظار باسي

د بخښنې نړیوال سازمان د کډوالۍ د حقونو برخې مشر سټیو والدیز سایمونډز د پناه غوښتنې په دوسیو کې ځنډ د پریټي 

اره رهبري، د پناه غوښتنې سیستم په ځمکه وهلې او د  پټیل ناکامه پالیسي بولي او وایي:» د کورنیو چار وزارت فاجعه ب

 «.کورنیو چارو وزارت په وروسته پاتې او ناکاره کلمه بدله شوې

 فرانسې څخه بریتانیا ته د تلونکو کډوالو ډیره برخه افغانان دي

له فرانسې څخه بریتانیا  د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې 

ته د سمندر له الرې د رسیدلو پناه غوښتونکو له هرو څلورو تنو یو یي افغان دی. په راپور کې راغلي چې په دغه موده 

افغانان د انګلیس چینل د اوبو له الرې د فرانسې له ختیځ څخه یي ځانونه بریتانیا ته رسولي. تیر کال په ټوله   ۱۰۹۴کې 

 .افغانان له دغې سمندري الرې بریتانیا ته اوښتي و ۱۳۲۳ازې موده کې بیا یو

سلنه    ۱۶له افغانانو وروسته بیا په وړو کښتیو کې د تلونکو خلکو په ډله کې ایرانیان تر ټولو ډیر ښودل شوی چې ټولټال  

 .جوړوي. له ایرانیانو وروسته په دریمه درجه کې بیا د عراق کډوال شامل دي

رې باور لري چې له افغانستان څخه د بریتانیا د تخلیي په پروسه کې د محدودیت له امله خلک هڅه  د کډوالۍ مالتړ ادا

کوي چې د سمندر له الرې ځانونه بریتانه ته ورسوي. دوې له حکومت څخه غواړي چې افغانانو ته د خوندي سفرونو  

 .الرې چارې برابرې کړي

انور سلیمان په دې اړه وویل:» حکومت باید هغه ژمنې چې د افغانستان  په بریتانیا کې د کډوالو د شورا اجرایوي مشر،  

له خلکو سره یي کړې ژر تر ژره عملي کړي تر څو د دغه هیواد زیان منونکي خلک وشي کوالی چې خوندي الرو ته 

 «.السرسۍ و مومې او دوې اړ نه شي چې په دغو خطرناکو سفرونو کې خپل ژوند په خطر کې واچوي

یا د کورنیو چارو وزارت یوه ویاند ویلي چې بریتانیا د نورو هیوادونو په پرتله د افغان کډوالو مالتړ لپاره خپلې ژمنې عملي  بل پلو ب

زرو پورې به افغان میرمنې، ماشومان او نور هغو خلکو ته چې ژوند یي په خطر کې وي د پناه زمینه برابره کړي.    ۲۰کړي او تر 

 .چې په قاچاقي الرو دغه هیواد ته راځي په اړه به یي خپلې مبارزې ته دوام ورکړيدغه ویاند ویلي، هغه خلک 
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 مهاجرنیوز

داده است. سازمان    مهاجر خبر  ۷۶قایق مهاجران در ساحل تونس، سازمان ملل متحد از ناپدید شدن    یک پس از غرق شدن

 .مهاجر دیگر نجات یافته اند ۲۴داده است که  از طریق تویتر روز چهارشنبه خبر (IOM) بین المللی مهاجرت

   ۲۰۲۲می  ۲۴عملیات نجات سازمان امدادی اسپانیایی "اوپن آرمز" در بحیره مدیترانه 

 هنوز ادامه دارد. گفته شده است که عملیات نجات در نزدیکی شهر "صفاقس" تونس براساس ګزارش سازمان ملل متحد،

بود. فالویو دی جاکومو، سخنگوی سازمان    این قایق مهاجران از شهر"زواره" که در غرب لیبیا موقعیت دارد، حرکت کرده

قول    نفر در بحیره مدیترانه جان های شانرا از دست داده اند. به  ۶۵۰امسال   است که  بین المللی مهاجران در تویتر نوشته

 .مهاجران در بحر نا شنیده گرفته می شود ا این حال فراخوان مبنی بر تقویت سیستم گشتزنی برای جستجو و نجاتاو ب

با    اعالم کرده است که شب قبل از این حادثه یک قایق چوبی مزدحم دیگر "Resqship"  سازمان امدادی و نجات آلمانی

قایق    ۱۱۰ از تونس حرکت کرده بود، واژگون شد.  قایق بادبانی    بادبانی اینمهاجرکه  با  آلمانی "نادیر"  سازمان نجات 

اعالمیه    اسپانیایی "اوپن آرمز" مهاجران را از غرق شدن در آب ها نجات دادند. در یک  "آسترال" از سازمان امدادی

ده بود،  گارد ساحلی تونس نزدیک قایق مهجران ش  آمده است که هنگامی که قایق های "Resqship" سازمان نجات آلمانی

از آنها از   واکنش نشان دادند، زیرا نمی خواستند دوباره به تونس برگردانده شوند. عده ای  مهاجران با وحشتزدگی از خود

تا قایق های بادبانی سازمان های نجات، همه مهاجران    قایق نجات در آب خود را پرتاب کردند. سپس گارد ساحلی دستور داد

امید اینکه اجازه    سترال" مهاجران نجات یافته را به سمت جزیره ایتالیایی المپدوسا، بهنجات "آ  را بگیرند. سپس کشتی

 .لنگر انداختن را به دست بیاورد، حرکت کرد
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که در تالش رسیدن به اروپا اند،   مدیترانه همواره شاهد حادثات واژگون شدن قایق های مزدحم و فرسوده مهاجران  بحیره 

شدن قایق های شان جان های خود را از دست می دهند. به ویژه همسایه    ن در اثر واژگوناست. شمار زیادی از مهاجرا

برای مهاجرانی که می خواهند به اروپا    لیبیا، به دلیل بی ثباتی سیاسی که در نتیجه جنگ داخلی در آنجا حاکم است،  تونس،

 .به شمار می رود ترانزیتی مهم بخود را برسانند، به عنوان یک کشور

 صدای امریکا

 

 

   عکس: آرشیف 

 ۹۶۳هزار و ۱۹ثور تا دوم جوزا،  ۲۴گوید که از تاریخ کنندگان حکومت طالبان میوزارت امور مهاجرین و عودت

 .پناهجوی افغان از ایران برگشت کرده و یا توسط پولیس ایران اخراج شده اند

 

 ۵۸۷هزار و سه  می )چهارم جوزا( در گزارش روزانۀ خود گفت که تنها روز گذشته، ۲۵این وزارت روز چهارشنبه 

تن آنان به گونۀ اجباری  ۲۵۰۰پناهجوی افغان از مرز نیمروز وارد خاک افغانستان شدند که از این میان، بیش از 

 .اخراج شده اند

 

مهاجر افغان داوطلبانه و جبراً به افغانستان بازگردانده شده   ۱۲۱ثور نیز، دوهزار و  ۳۱به گفته این وزارت، به تاریخ 

 .ر آنان توسط پولیس ایران بازداشت و به مرز افغانستان منتقل شده انداند که بیشت
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مهاجر   ۲۵۵هزار و ۱۴کنندگان حکومت طالبان اضافه کرده که در روزهای گذشتۀ آن، وزارت امور مهاجرین و عودت

 .قلعۀ والیت هرات وارد این کشور شده انددیگر از طریق مرزهای نمیروز و اسالم 

 

ات این وزارت بیشتر کسانی که جبراً توسط پولیس ایران به افغانستان بازگرداننده شده اند، اسناد قانونی  بر بنیاد معلوم

 .نداشته و آنان به گونۀ قاچاق وارد آن کشور شده بودند

 

 .طالبان همچنین گفته اند که در میان این پناهجویان اخراج شده از ایران، صدها تن از زنان و کودکان نیز شامل اند

 

دهد که روند اخراج آمار ارایه شدۀ از سوی حکومت طالبان در خصوص عودت مهاجران افغان از ایران نشان می

نفر از مرزهای ایران وارد افغانستان  ۲۰۰۰اجباری مهاجران افغان از ایران شدت گرفته و به گونۀ اوسط، روزانه تا 

 .شوندمی

 

طالبان گفته است که با این مهاجران در زمان برگشت از سوی سازمان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت 

 .المللی مهاجرت کمک صورت گرفته استبین

 

های بشری ملل متحد )اوچا( در گزارشی گفته بود که در این در حالی است که پیش از این، دفتر هماهنگی امور کمک

 .فغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشته اندهزار مهاجر ا۲۷۹چهار ماه نخست سال روان میالدی، حدود، 

 

هزار مهاجر دیگر نیز ۲۸مهاجر از ایران و  ۷۰۰هزار و ۲۵۱اوچا در این گزارش گفته بود که از جمله این مهاجرین، 

 ۱۴ درصد مردان، ۴۳کنندگان از ایران،  از پاکستان به افغانستان برگشته اند. به گفتۀ ملل متحد که در میان برگشت

 .درصد نیز کودکان شامل بودند ۴۳درصد زنان و 

 

درصد کودکان و متباقی  ۵۴درصد زنان،  ۲۶کنندگان از پاکستان، بر اساس معلومات این اداره، از جمله تمامی برگشت

   .مردان اند

 مهاجرنیوز  

شدند که قصد داشتند به    گویند دو مهاجر افغان بر اثر شلیک گلوله توسط نیروهای امنیتی یونان زخمی  مقامات ترکیه می 

.حاضر در ترکیه تحت مراقبت صحی قرار دارند طور غیرقانونی وارد یونان شوند. زخمی شدگان در حال
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

غیرقانونی به   می، دو مهاجر افغان در تالش برای ورود  ۲٦در ترکیه به روز پنجشنبه   انادولو  به گزارش خبرگزاری

پلیس یونان از گلوله های الستیکی    امنیتی ترکیه گفتند  کشور یونان توسط نیروهای امنیتی این کشور زخمی شدند. منابع

  .این افراد به کشور استفاده کرده است برای جلوگیری از ورود

 

 

   مهاجران افغان در مرز یونان و ترکیه. عکس: آرشیف/اماگو

 .بر اساس این منبع، هردو مهاجر افغان از ناحیه بدن مجروح شده اند. آنها در حال حاضر در ترکیه تحت درمان هستند

تازه بین یونان و ترکیه مطرح می   هایاتهامات در مورد سوء استفاده از سوی نیروهای یونانی در چارچوب تنش    این

می پس از سفر دیپلماتیک او به ایاالت متحده، اعالم کرد که  ۲۳  شود. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در

  .میتسوتاکیس، نخست وزیر یونان دیگر برای او وجود ندارد کریاکوس

ی انگشت اتهام  در همین حال، نخست وزیر یونان در کنگره آمریکا سخنرانی کرد و به وضعیت شرق مدیترانه پرداخت. و

 .را به سمت ترکیه گرفت

حدود   که قصد ورود به یونان را داشتند، دستگیر شدند. روز قبل، مهاجر در دریای اژه  ۱٥۰می،  ۴۲سه شنبه  روز

قبل از رهگیری توسط نیروهای ترکیه توسط گارد ساحلی  آنها . تن دیگر تحت همین شرایط دستگیر شده بودند ٦۰۰

مقامات یونان می گویند که  .شدند. اما آتن، به نوبه خود، هرگونه بازگرداندن غیرقانونی را رد می کند یونان رهگیری

 . این قایق ها "در آب های ترکیه" بودند
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https://www.infomigrants.net/prs/post/40700/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/40700/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/40700/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/40700/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/40700/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 هاجرنیوزم

 

 

   موزیم جدید پناهجویان بنام "فرار" در دنمارک

این انسان ها را که   موزیم جدید می خواهد از سرنوشت پناهجویان قدردانی کند و داستان های فرار  دنمارک با ایجاد یک

 .در جریان فرار تجربه کرده اند، انعکاس دهد

 برت هابک معاون صدراعظم آلمان موزیم پناهجویان بنامملکه مارگریت دوم و را  جون امسال، قرار است  ۲۵به تاریخ  

افتتاح کنند" اردوگاه  .فرار" را در شهر "اوکسبیل" در نزدیکی ساحل غربی دنمارک،  این موزیم در گذشته  ساختمان 

 .پناهجویان بود

ودند، جابجا گردیده  ب  هزار آلمانی که به دنمارک فرار کرده  ۳۵۰تا    ۲۵۰بعد از جنگ جهانی دوم حدود    در این اردوگاه

این اردوګاه را ترک    ۱۹۴۹جهانی دوم یعنی در ماه فبروری سال    بودند. آخرین پناهجو آلمانی چهار سال بعد از ختم جنگ

 د.  کرده بو

تأکید کرده می گوید: »با موزیم "فرار"، ما می خواهیم  کالوس  ج داستان های بزرگترین مو   کیلد ینسن مدیر موزیم 

 «.منعکس گردانیم پناهجویان را که دنمارک تا کنون تجربه کرده است،
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 موزیم جدید "فرار" در دنمارک در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن اردوگاه پناهجویان بود 

اضافه  زمان حال نیر باید متعهد باشد. کالوس کیلد ینسن مدیر موزیم    او در ادامه می گوید که در عین حال، این موزیم به

فرارهمراه است و ما را با هم    نهای جهانی را که با زندگی در جریاگوید: »ما با این موزیم می خواهیم روایت  کرده می

اینکه این پناهجویان از کجا آمده اند و مربوط کدام ملیتی می شوند،    ربط می دهد و متاثر می گردانند، صرف نظر از

افغانستان و اخیراً از اوکرایین ک   بنابرین سرنوشت پناهجویان از ویتنام، چیلی، بوسنیا، سوریه، گردانیم.«    منعکس می

  .فرار کرده اند، منعکس می گرددبه دنمارک 

  مهاجرنیوز

سرگشاده خطاب به اعضای مجلس    ایها، محققان و معلمان در نامهپناهجویان فرانسه، سازمان ها، دانشگاه  حمایت ازدر  

 .کنند، خواستار اقدام فوری در خصوص حقوق پناهندگان شدندمی ملی این کشور که کار خود را در ماه جون آغاز

مناسب   اعضای مجلس ملی فرانسه خواسته شد تا پناهندگی می صادر شد، از ۲۶پنجشنبه  در این نامه سرگشاده که روز

 .سایر حقوق را فراهم کنند برای پناهجویان، شرایط پذیرش، دسترسی به حقوق آنها، مراقبت های صحی و
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   یک اردوگاه مهاجران در شهر کاله فرانسه. عکس: مهاجرنیوز/مهدی شبیل 

بیست سازمان، از جمله داکتران جهان و دفتر سیماد نامه ای سرگشاده را به    چند هفته قبل از انتخابات پارلمانی، حدود

امضاکنندگان از نمایندگان مجلس ملی فرانسه  .پنجشنبه به »مجلس ملی آینده« در وب سایت فرانس انفو منتشر کردند  روز

 .خواهند تا اقدامات فوری و پایدار برای استقبال از مهاجران را انجام دهند جون انتخاب می شوند، می ۱۹که در 

از استادان خواستار تامین حقوق مهاجران و بهتر شدن سیستم   نهاد تحصیلی اعم  ۴۰سازمان و    ۲۰در این نامه، حدود  

 .پناهندگی شدند

[       Tribune] 80 assos et chercheur·euses appellent les candidat·es à 

mesures durables pour un à adopter dès leur élection des  @AssembleeNatl’

et inconditionnel des personnes exilées en France.  #AccueilDigne

@franceinfovia  https://t.co/nJdqAw6fyF 

May 26, 2022La Cimade (@lacimade)  — 

خوانده و گفتند که این اقدام نشان دهنده    ا نگران کنندهسازمان ها وضعیت اسفبار پناهندگان و پناهجویان در فرانسه ر  این

 .کننده در این کشور است عدم ادغام و سیاست های استقبال
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سازمان ها، هر روز بدون قید و شرط از پناهجویان حمایت می کنیم تا کاستی   در این نامه آمده است: »ما اتحادیه ها و

خواهیم که به استقبال پناهجویان    سیاست های پذیرش را برطرف گردد. نامزدان انتخابات شورای ملی، از شما می  های

 «.در شورای ملی افتخار کنید

و دیگران آمده است که از    ولیک، امایوس، ساموسوسیالسازمان های سیماد، اتوپیا، داکتران جهان، سکیورکات   در نامه

اما باید به همه پناهجویان دسترسی برابر به سرپناه و پذیرایی داده   پناهجویان اوکراینی به درستی استقبال شده است، 

 .پناهجویان باید از حقوق برابر برخوردار شوند شود. همه 

هزار پناهجو بوده و  ۷۰  می پس از شروع جنگ در اوکراین، میزبان  این نامه می گویند که فرانسه در ماه  امضاکنندگان

کرده است که قابل تقدیر است. اما این گروه ها گفته اند که باید با    کمک های اجتماعی و حقوقی مناسبی را به آنها ارائه

 .پناهجویان رفتار یکسان شود همه

کند. در برخی مواقع، کمبود دسترسی   نمی تواند تمام نیازهای مادی مهاجران را برآورده CMA این نامه آمده است که   در

 بیشتر کرده است. سازمان ها از مجلس ملی می خواهند که یک چارچوب قانونی  به چنین کمک هایی، مشکل پناهجویان را

 .حاصل شود اایجاد کند تا دسترسی کامل به این کمک ه CMA مناسب برای اعطای حقوق مالی

فرانسه، پذیرش در دانشگاه و حق    این نامه همچنان خواسته شده است که به همه پناهجویان کورس های رایگان زبان  در

 .کار پس از ثبت درخواست پناهندگی داده شود

پناهگاه برای پناهجویان رای دهند   های مدافع مهاجران از اعضای شورای ملی خواسته اند که به ایجاد هزاران  سازمان

 .مسکن اجتماعی ایجاد کنند و یک سیستم مناسب برای سرپناه اضطراری و

پناهجویان برای بیمه صحی در فرانسه یکی دیگر از مشکالتی است که باید به سرعت به آن رسیدگی انتظار سه ماهه  

 .شود

امیدوارند که شورای ملی آینده که کار خود  پایان این نامه، سازمان ها، اساتید دانشگاه، پژوهشگران و دیگر گروه ها در

 .شود کند و سیستم مناسبی برای استقبال پناهجویان ایجادحل معضل پناهندگی تالش  جون آغاز می کند، برای ۲۲را از 

 مهاجرنیوز 
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 پلیس بلغاریه در مرز با ترکیه 

افغان را پس از خشونت   دیده بان حقوق بشر، مقامات بلغاریا در مرز با ترکیه، تعدادی از پناهجویان  بر اساس گزارش اخیر

ت که این رفتار  فرستادند. این سازمان از اتحادیه اروپا خواسته اس  فزیکی و شکنجه با دواندن توسط سگ ها به ترکیه

 .را متوقف کند غیرانسانی

افغان    می منتشر کرد، آمده است که پلیس بلغاریا تعدادی از   ۲۶بشر روز پنجشنبه    در گزارشی که سازمان دیده بان حقوق

تا اپریل   ۲۰۲۱آژانس این سازمان بین نوامبر .ها و دیگر پناهجویان را پس از ضرب و شتم وحشیانه به ترکیه اخراج کرد

 .مورد صحبت کرده است مهاجر افغان در این ۱۵با  ۲۰۲۲

بازداشت، شکنجه و اخراج شده اند. آنها همچنان گفتند که پلیس اموال آنها    ده تن آنها گفتند که توسط پلیس بلغاریا   ۱۵از  

و سپس مستقیماً    لباس در سرما رها کرده  غارت کرده، لباس هایشان را درآورده و در برخی موارد آنها را بدون کفش یا   را

 .به مرز برده است

مردی بود که چهار سال در    پناهجوی دیگر از مرز عبور کرده است، می گوید: »یکی از بین ما   ۲۵ها که با    یکی از افغان

از او بازجویی کرد. سپس سگ را رها کرد.او از افسران بلغاریا خواست    بلغاریا زندگی کرده بود و زبان را می دانست. پلیس

 پلیس این مرد را با سگ ها   .متوقف کند. همه ما دیدیم که سگ او را دندان گرفت و دستانش خونریزی کرد سگ راکه 
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     «.ترساند و پای سگ در دستانش بود

آنها دو یا   سه پناهجوی دیگر گفتند که مهاجر دیگر گفتند که پلیس آنها را پس از بازداشت مستقیماً به مرز برد، اما دوازده

 .اند و به آنها پناهندگی داده نشده استبازداشت بوده سه روز قبل از انتقال به مرز در

بودند، پس از شکستن دو دست    ساله افغان اهل والیت غزنی که با چهار تن دیگر از ترکیه وارد بلغاریا شده  ۲۱یک مهاجر  

 .او توسط پلیس و زخمی شدن به ترکیه اخراج شد

ما را به زور از مرز عبور داد. آنقدر    مرد افغان به سازمان دیده بان حقوق بشر گفت: »پلیس کفش های ما را درآورد و  این

دوباره ما را را   .ما گفت: به بلغاریا نیاییدکار افتاد. بعد از پیاده شدن از موتر به  به صورتم زد که یک چشمم برای مدتی از

رز بلغاریا توسط پلیس به شدت پس از عبور از ترکیه به م  ۲۰۲۱ساله افغان در ماه نوامبر  ۲۱یک پناهجوی  «.کتک زد

  HRW:زخمی شد. عکس

خواستار توضیح درباره این اتهامات شد،    اپریل نامه ای به وزارت کشور بلغاریا ارسال کرد و  ۲۸بان حقوق بشر در    دیده

 .اما این درخواست بی پاسخ ماند 
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 نگرانی ها از خشونت در برابر مهاجران

نیست. در گذشته ها نیز موارد متعددی   اهجویان در مرز ترکیه و بلغاریا پدیده جدیدیپلیس و بازگرداندن اجباری پن  خشونت

 .همواره نسبت به آن ابراز نگرانی کرده اند رخ داده است که سازمان های حقوق بشر

اروپایی حقوق    کنوانسیون  ۱۳و    ۳حقوق بشر اروپا فرمان صادر کرد که دولت بلغاریا مواد    دادگاه  ۲۰۲۱در ماه جوالی  

 .بشر را نقض کرده و با پناهجویان رفتار غیرانسانی داشته است 

اروپایی و کشورهای عضو باید بلغاریا    در گزارشی جدید، سازمان دیده بان حقوق بشر پیشنهاد می کند که بنیادهای   اکنون

 .بدانند و یک مکانیسم مستقل نظارت بر مرزها را ایجاد کنند را مسئول نقض حقوق بشر علیه پناهجویان

اطمینان حاصل کند که بلغاریا دیگر فشارهای    ت: »اتحادیه اروپا بایدراندوا، کارمند حقوق مهاجران در این سازمان گف  میشل

های    خود بر مهاجران وارد نکند و مسووالن آن به پناهجویان اجازه دسترسی به روش  ناروا و غیرانسانی را در مرزهای

 «.عادالنه پناهندگی را بدهد

بازگردانند. در    از مرز ترکیه را بگیرند و آنها را به ترکیه که جلوی ورود پناهجویان    مقامات بلغاریا همواره تالش کرده اند

 .بازداشت کرده و به کشور ترکیه بازگرداندند هزار پناهجو را ۴۵، مرزبانان این کشور حدود  ۲۰۲۱پایان سال 
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