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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------- نمودند  افتی، غور و لغمان کمک در ابی کندز ، فار اتیر والحدود هزار خانواده د

 4----------------------------------------------- و پاکستان، به وطن برگشت نمود رانیاز هزار نفرمهاجرافغان ازا شیب

 5---------------------------------------- آمار نیدر عقب ا یاروپا: مسائل پنهان هیدر اتحاد یرقانون یمهاجرت غ شیافزا

 8------------------------------------------------------------------------ اوربند وشو ځاو زامبر قومونو ترمن لوګد من

 9--------------------------------- ې شو هړ کیته یي د استولو پر اډرون ېشوي چ ولین تونکيښهغه پناه غو ېک ای تانیبر

 11 --------------------------- سن و بدون همراه مورد حمله "نژادپرستانه" قرار گرفت  ری مرکز مهاجران ز کی: ونانی

 13 ---------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه وی( کورن٢٥٠له ) ېپه لغمان والیت ک

 13 ---------------------------------------------- نفر گذشت ونیلیم ۱٠٠در جهان از  یملل متحد: تعداد آوارگان اجبار 

 16 ------------------------------------------- دارد یگاه نگه مجران را قبل از فرستادن به روندا در بازداشتمها ای تانیبر
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده در والیات کندز، فاریاب، غور و لغمان مساعدت های تهیه شده از طرف مراجع مختلف،    955برای  

 .وزارت امور مهاجرین، به تاریخ اول جوزا توزیع شددرهماهنگی با واحد های دومی 

،   CONCERN افغانی ازطرف اداره  650هزارو    10خانواده دروالیت کندز،    328مساعدت یادشده برای هریک از  

خانواده    250خانواده متضرر درفاریاب یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین، برای هریک از    300برای هر یک از  

هزارو افغانی    21خانواده در غور مبلغ    77و برای هریک از   CWSA افغانی از جانب اداره  80هزارو    8در لغمان مبلغ  

 .بود که در هماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، به آنها توزیع شد ACF از طرف موسسه

 رتویب سایت وزا

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


http://www.morr.gov.af 5 

 

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

 عکس ازآرشیف 

نفر   226نفر مهاجر، ازایران و    961به اساس معلو مات منابع وزارت امورمهاجرین درمرزهای میلک وسپین بولدک،  

 .ازپاکستان، به تاریخ اول جوزا طور اجباری و داوطلبانه به وطن برگشت نموده اند

امور مهاجرین والیت    مسوولینبه گفته   تن    636تن و    64خانواده ، شامل    17افراد مذکور  از میان،  روزنیمریاست 

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 235تن و 26خانواده شامل  7دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر  183زن وهمچنان    45مرد و  48خانواده شامل    24به گفته منبع ازآن میان،

 .ندمعرفی شد

خانواده مهاجرافغان ، شامل    27همچنان آمر سرحدی سپین بولدک ریاست امور مهاجرین والیت قندهاراظهار داشت که  

  .تن فاقد مدرک بودند که از مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگشت نموده اند 226

 مهاجرنیوز

غیرقانونی" در اتحادیه   یورواستات، سرویس آمار کمیسیون اتحادیه اروپا از افزایش تعداد "مهاجران  آخرین داده های

 .سائل که هنوز گفته نشده اند بررسی می کندم اروپا خبر می دهد. مهاجرنیوز جزئیات این آمار را با

نفر   ٦٨۱٢٠٠درصد افزایش به    ٢٢با    ٢٠٢۱آمارها می گویند: »تعداد مهاجران غیرقانونی در اتحادیه اروپا در سال  

 «.رسیده است

نه دیدگاه  این گو .درصد مهاجران جدید نیست ٢٢درصدی لزوماً به معنای ورود  ٢٢اوالً، افزایش  :آنچه را که باید فهمید

افراطی استفاده می شود. در عقب این ارقام در واقع مشخصات    از این آمار برخی اوقات توسط سیاستمداران راست و راست
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اند، کسانی که در    پنهان هستند: یوروستات خارجی هایی را که به دلیل ورود غیرقانونی دستگیر شده  بسیار متمایزی

افرادی که درخواست پناهندگی آنها به طور قطعی رد شده است را    موقعیت نامنظم در قلمرو شناسایی شده اند و در نهایت

 .متمایز می کند ر حکم حذف بوده اند، نیزگیرد. داده ها همچنان در این آمار، افرادی را که د در نظر می

 
  EPA :ران در یک اردوگاهی در شهر کاله. عکسمهاج

مقامات توضیح داد. لوران دلبوس وکیل متخصص در حقوق    سپس، این افزایش را می توان با افزایش نظارت توسط

شناسایی می    با ابزارهای کنترل شده از سالی به سال دیگر، ما به ناچار افراد بیشتری را» :خارجی ها توضیح می دهد

 «.کنیم

گیری کرونا بسیار محدود بود، سراسر جهان به دلیل همه  سفر مهاجران در  ٢٠٢٠گوید: »در سال  لبوس میلوران د

غیرقانونی در اتحادیه اروپا کمتر    هایغیرقانونی مهاجران به اتحادیه اروپا کمتر بود. به همین دلیل ورودی  بنابراین ورود

با بازگشت به زندگی    ٢٠٢۱پناهندگی می گوید: »در سال    متخصص حق   شناسایی شد. از سوی دیگر، زید العظم، وکیل

مهاجران غیرقانونی نیز کامالً    تقریباً در همه کشورهای اروپایی مشاهده شد و با بازگشایی مرزها، افزایش  عادی« که

 «.منطقی است

پس از آن الجزایری ها    ها می گویند: بیشترین آمار مهاجران غیرقانونی را سوری ها تشکیل می دهند و  چیزی را که داده

عضو اتحادیه اروپا حضور دارند    ٢٧به طور غیرقانونی در یکی از    و افغان ها در صدر قرار دارند. تعداد افغان هایی که

 .درصد افزایش یافته است  ٥٥، ٢٠٢٠سال  در مقایسه با
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است.    مرتبط  ٢٠٢۱اگست    ۱٥کابل در  اتباع افغان در اتحادیه اروپا تا حدی با سقوط    افزایش :برداشت درست از این آمار

از آنها در کشورهای همسایه، پاکستان یا ایران   پس از بازگشت طالبان، صدها هزار نفر از کشور فرار کردند. اما بسیاری

احتماالً در سال   لوران دلبوس، این افزایش عمدتاً با در نظر گرفتن آمار پناهجویان رد شده که  سرگردان مانده اند. برای

 .داده می شود در اتحادیه اروپا بوده اند، توضیح ٢٠٢٠بیشتر از سال  ٢٠٢۱

کدام تضمینی را برای آنها در نظر    وجود بحران اقتصادی، خشونت های متعدد و نقض حقوق بشر در افغانستان، اروپا  با

 .سرنوشتی در کشور های همسایه مانند ایران و پاکستان به سر می برند ندارد. تعداد زیادی از مهاجران در بی

ا  در تابستانفرانسه،  از  تابعیت )افپرا(  افراد بی  پناهندگان و  از  افغان    ٧٥تنها به   ٢٠٢۱  داره حمایت  تبعیدیان  درصد 

بینند که   سالیگاری وکیل حقوق پناهجویان به مهاجرنیوز گفت: »بسیاری از افغان ها می  پناهندگی داده داده است. سیلوان

مدرک و به گونه غیرقانونی در فرانسه زندگی می  از آن بدون درخواست آنها رد شده است.« این پناهجویان رد شده پس

 .نمی شوند کنند. اما به کشور شان اخراج

خود را به طور جدی بازنگری کند،    زید العظم می گوید: »اروپا باید سیستم ها و سیاست های پناهندگی و مهاجرت  وکیل

درخواستش رد شده، مجبور می شود که در فرانسه زندگی کند، زیرا نمی تواند   زیرا بسیار ناعادالنه است. پناهجویی که

فرانسه سرگردان هستند. آنها دراردوگاه    ها در اداره پناهندگیها سالردد.« بنابراین بسیاری از افغانکشور مبدأ بازگ  به

 .پاریس، در شرایط نامناسب به سر می برند های غیررسمی در شهر کاله و شمال

گوید که پیامدهای "بحران اقتصادی،   العظم در مورد حضور پررنگ مهاجران سوری و الجزایری در اتحادیه اروپا می  زید

مهاجران از این دو کشور به اروپا بیایند. رکود اقتصادی و سرکوب مداوم   سیاسی و اجتماعی" در دو کشور باعث شده تا

تا از طریق سواحل اسپانیا به اتحادیه   کندروز در بهار و تابستان، جوانان الجزایری را مجبور می  کشور، تقریباً هر  در

 .اروپا برسند

کشور پس از یازده سال جنگ،   بحران کنونی باعث شده تا اتباع این کشور در اتحادیه اروپا بروند. در این  در سوریه نیز،

  ۱٢گزارش سازمان ملل، کمبود مواد غذایی افزایش یافته است.    . طبقدرصد جمعیت در فقر به سر می برند  ٩٠بیش از  

بازمانده است. بنابراین   روز از گرسنگی رنج می برند. تقریباً از هر دو کودک سوری یک تن از مکتب  میلیون نفر هر

یرند و سپس به کشورهای همسایه، راه تبعید را در پیش می گ  بسیاری از مردم در جستجوی یک زندگی بهتر، ابتدا در

که مردم در لبنان،   رسند. زید العظم می افزاید: »در همین حال، شرایط سخت زندگی و محدودیت هایی  اتحادیه اروپا می

 «.ترک به سمت اروپا می کند ترکیه و اردن متحمل می شوند، بسیاری از آنها را مجبور به
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 پاریس. عکس: مهاجرنیوز مهاجران افغان در اردوگاهی در پانتن، شمال  

افزایش   ٢٠٢۱ده می شوند. به گفته لوران دلبوس در سال  شده و بازگشت دا  برخی از مهاجران در مرزهای اروپا رهگیری

 .در مرزهای خارجی، به ویژه از سوی فرانتکس وجود داشت رهگیری

   وزارت ویب سایت د

ني د سویل ختیځ زون د څلورو والیتونو د سولې شورا د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقا

 .په مشرۍ د منګلو او زامبر قومونو ترمنځ اوربند وکړ

نوموړې شورا ددوي ترمنځ د جنګ لپاره جوړې شوې مورچې ړنګې، او د ټولو پر مخ یې د تګ راتګ الرې خالصې  

 .کړې
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اجازه  الحاج خلیل الرحمن حقاني وویل چې نن د دواړو لوریو ترمنځ اوربند قایم شوو او هیچا ته به د تعارض او تجاوز  

 ور نه کړي او که چیرته کوم لوری تجاوز وکړي پړه به په هماغه لوري وي 

ده زیاته کړه چې له دې وروسته به دواړه خواوې خپله مسله د رسمي ارګانونو او یا د ټاکل شوي شورا له الرې حل 

امارت مجاهدین ځای پر  همدارنګه د سولې شورا په الرښوونه د وضعیت د ښه والي په موخه سیمه کې د اسالمي  .کوي

 .ځای شوو

 صدای امریکا  
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د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت منلي چې یو شمیر هغه پناه غوښتونکي یي نیولي چې رونډا ته یي د استولو په اړه 

پریکړه شوې.چارواکي ویلي چې بریتانیا ته په وړو کښتیو کې رسیدلي دغه خلک اوس په توقیف مرکزونو کې ساتل  

 .شامل دیکیږي. نیول شویو کسانو کې یو افغان هم 

شاوخوا یوه میاشت وړاندې بریتانیا پریکړه وکړه چې هغه خلک چې د انګلیس چینل له الرې په کښتیو کې په ناقانونه 

ډول بریتانیا ته رسیږي رونډا ته به واستول شي. د حکومت د دغه پالن له مخې پناه غوښتونکي به تر هغه په رونډا کې  

 .یي نه وي بشپړ شويساتل کیږي ترڅو د پناه غوښتنې پروسه 

د حکومت له دغه جنجالي پالن له اعالن وروسته، چارواکو وویل چې ځینو خلکو ته د اخراج په اړه خبر ورکړل شوی او 

 .ورځو په جریان کې د دغې پریکړې پر وړاندې اعتراض وکړي ۱۴دوې کوالی شي د 

 .ریکړه صادر شوېپناه غوښتونکو د اخراج پ ۱٠٠تر دې مهاله د حکومت لخوا د شاوخوا 

لیکلي چې ډیری دغه پناه غوښتونکي چې په وړو کښتیو کې د انګلیس   ٢٢په   ګارډین ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ د می

چینل له الرې بریتانیا ته د ننه کیږي مناسب روغتیایي او رواني حالت څخه برخمن نه وي. خیریه بنسټونو خبر ورکړی  

له رسیدلو وروسته دغه خلک چې په ساحل کې نیول شوي سخته ضربه یي لیدلي او چې د سمندری له الرې بریتانیا ته  

 .دوې حیران دي چې څخه به کیږي او څه وکړي

دغه خلک چې د فرانسې له شمال څخه بریتانیا ته اوړي الهم خپل دغه خطرناک سمندري سفر ته ادامه ورکوي او د  

پناه غوښتوکي   ٩٠٠٠په ورتګ اغیز نه دی کړی. د روان کال له پیل څخه شاوخوا   حکومت دغه پالن او محدودیت د دوې

 .تنه د بریتانیا سواحلو ته ورسیدل ۱٠٠ې په ورځ د سمندر له الرې بریتانیا ته رسیدلي دي. یوازې د پنجشنب

 ظالمانه پریکړه؛ 

هغه خلک چې تر دې مهاله رونډا ته د استولو لپاره نیول شوي په کې یوه ډله د سوډان پناه غوښتونکي شامل دي چې د 

او یو شمیر البانیایي په نیول شویو کسانو کې یو نارینه افغان   .د یوې وړې کښتۍ له الرې بریتانیا ته ورسیدل  ٩می په  

 .پناه غوښتونکي هم شامل دي چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې د سمندر له الرې ورغلي و

د حکومت د دغې پریکړې په اړه چې له امله یي حتی د جګړه ځپلو هیوادونو لکه افغانستان او اوکراین پناه غوښتونکي 

 .ا یو ظالمانه عمل بوليهم رونډا ته استول کیږي، خیریه بنسټونه اندیښمن دي او د

د کډوالۍ شورا اجرایوي مشر انور سلیمان ګاردین ورځپاڼې ته په دې اړه ویلي:» حکومت اوس دومره پر خپلې پریکړې  

والړ دی چې له جګړو تښتیدلي خلک لکه له افغانستان او اوکراین څخه چې تښتي، رونډا ته د تجارتي توکو د استولو په  

 «.کیږي او توقیف ته استول کیږيڅیر ور څخه کار اخیستل 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

انور سلیمان د حکومت یاده پریکړه خورا ظالمانه بولي او وایي چې دا کار به یوه ناوړه بشري پایله ولري. هغه له حکومت  

څخه غواړي چې پر خپلې پریکړې له سره کتنه وکړي او خلکو ته د بشردوستانه ویزو او قانوني الرو په برابرولو سره 

 .یلو الرو تمرکز وکړيپر نورو بد

بنسټ مدیر رونډا ته د استولو سیاست، زندان ته د خلکو د اچولو لپاره یوه بهانه بولي او وایي چې   Detain Actionد  

داسې راپورونه یي ترالسه کړي چې دغه پناه غوښتونکي د خپل بندي کیدو د لیل په اړه هم خبر نه دي او حیران دي چې  

 .څه وکړي

له رونډا سره زمونږ د کډوالۍ نړیواله هوکړه به دغه هیواد  »:بریتانیا د کورنیو چارو وزارت یوه ویاند وایيبل پلو بیا د 

ته د هغو خلکو د استولو المل شي چې بریتانیا ته خطرناک، غیر ضروري او ناقانونه سفر کوي. که چیرې د مهاجر په 

 «.ې به دلته یي مالتړ وشي توګه د دوې اسناد و منل شو نو د نوې ژوند په جوړولو ک

د کورنیو چارو وز ارت وایي، حکومت دا واک لري چې دغه خلک توقیف کړي او د دوې د وضعیت د روښانولو تر وخته پوري یي  

. په توقیف کې وساتي  

 مهاجرنیوز

 

  . عکس: رویترز٢٠٢٠پلیس در برابر هتل کرانیدی که مهاجران در آن سکونت داشتند، اپریل سال  

ورد حمله قرار م مهاجران زیر سن و بدون همراه در شهر پریا در یونان، توسط ده ها جوان با سنگ مرکز پذیرایی از

مدیریت می کند، این عمل را یک حمله "نژادپرستانه"   گرفت. سازمان غیردولتی ارسیس که مرکز مهاجران زیر سن را
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

زدن به  ساله پاکستانی تحت تعقیب قرار گرفته و با "ضربه ۱٦چند ساعت پیش، یک پسر  .خوانده و آنرا محکوم کرد

 .ده بودسر" توسط یک گروه نامعلوم روی زمین افتی

در یونان در حال افزایش است. پنجشنبه نزدهم می، مرکز سکونت مهاجران زیر   حمالت خشونت بار در برابر مهاجران

 .با سنگ قرار گرفت بدون همراه در شهر پریا، نزدیک به شهر تسالونیکی، مورد حمله افراد ناشناس سن و

این حادثه زمانی آغاز شد که شش مهاجر زیر سن در  است،   به گفته سازمان غیردولتی ارسیس که مسئول این محل

این منبع، یک   از مرکز بودند و پس از هجوم افراد هشت نفره مورد حمله قرار گرفتند. بر اساس میدانی نه چندان دور

او مشت و ضربه به سراو کوبیدند. مهاجمان تلفن همراه  ساله پاکستانی تحت تعقیب این گروه قرار گرفته و با ۱٦ جوان

 .ارسیس گزارش داد که این نوجوان با مداخله دو رهگذر فرار کرد و نجات یافت را نیز دزدیدند. سازمان

جوان یونانی در مقابل مرکز جمع  حمله در همین جا توقف نمی کند. ارسیس باز هم گزارش می دهد که سی تا چهل اما

 .کردندساختمان پرتاب   شدند و سنگ ها و بلوک های سیمانی را به سمت

 .با هشدار همسایگان، پلیس به سرعت وارد عمل شده و تحقیقات را در مورد آغازنمود

 .مهاجر زیر سن و بدون همراه زندگی می کنند ٢٥در این مرکز 

 خشونت در برابر مهاجران در حال افزایش است

ی که آنها را در یونان میزبانی  ساختارهای  های غیردولتی یونان، افزایش خشونت در برابر مهاجران وگفته سازمان به

  تن از اعضای گروه "نیونازی" به جرم عمل خشونت در برابر ٥٧در حدود  ٢٠٢٠ کنند، افزایش یافته است. در سالمی

 .مهاجران به دادگاه معرفی شدند 

  بود توسط یکپاکستانی که از نماز ماه رمضان به همراه چند تن دیگر بازگشته  ساله ٢٦در اوایل ماه می، یک کارگر 

 .راننده تاکسی در مرکز آتن مورد اصابت گلوله قرار گرفت

پاکستانی بودند. به گزارش  کارگر ۱٣، هفت مرد در جزیره کرت دستگیر شدند. آنها متم به حمله به ٢٠٢۱ در اگوست

م قرار داده و پول کارگران مهاجر شدند و سپس آنها را مورد ضرب و شت خبرگزاری فرانسه، این افراد وارد محل اقامت

 .را با خود بردند های آنها

به رسانه لوموند  ٢٠٢٠اتحادیه کارگران مهاجر در یونان، در اکتبر  جاوید اسلم سخنگوی مهاجران پاکستانی و رئیس

 .است هزاران حمله نژادپرستانه در برابر مهاجران در این کشور رخ داده ٢٠٠٩سال  گفت که از
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 ویب سایت وزارت

راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غبرګولي په لومړۍ نېټه د یکشنبې په د لغمان والیت د مهاجرینو او  

( بې ځایه شویو، معلولینو، کونډو او اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته  ٢٥٠ورځ د دغه والیت په علینګار ولسوالۍ کې پر )

 .وشوه

 .ینو چارو ریاست په همغږۍ ورکړل شوهموسسي او د لغمان د مهاجر (CWSA) ( افغانۍ د٨٠زره )  ٨هرې کورنۍ ته 

 

 دویچه وله 

سازمان ملل متحد روز دوشنبه اعالم کرد که جنگ روسیه در اوکرایین تعداد آوارگان اجباری در سراسر جهان را برای  

  .میلیون نفر رسانده است ۱٠٠اولین بار در تاریخ به بیشتر از 

 آرشیف: سرپناه های موقتی برای آوارگان اوکرایینی  

ازمان ملل متحد روز دوشنبه اعالم کرد که جنگ روسیه در اوکرایین تعداد آوارگان اجباری در سراسر جهان را برای  س

 .میلیون نفر رسانده است ۱٠٠اولین بار در تاریخ به بیشتر از 

فرادی که مجبور به فرار از جنگ، خشونت، نقض حقوق بشر و آزار و  کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد گفت: »تعداد ا

کمیساریای عالی پناهندگان   «.میلیون نفر عبور کرده است ۱٠٠شکنجه شده اند، اکنون برای اولین بار در تاریخ از مرز 
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که تعداد بی سابقه ای را   در بیانیه ای اعالم کرد که این رقم »هشدار دهنده« باید جهان را تکان بدهد تا به درگیری هایی

 .مجبور به ترک خانه های شان می کنند، پایان دهد

میلیون نفر افزایش یافته بود    ٩٠به    ٢٠٢۱کمیساریای عالی پناهندگان اعالم کرد که تعداد آوارگان اجباری تا پایان سال  

 .جمهوری دموکراتیک کانگو بوده است که ناشی از خشونت ها در اتیوپیا، بورکینافاسو، میانمار، نایجریا، افغانستان و

میلیون نفر در داخل این کشور آواره شده   ٨فبروری به اوکرایین حمله کرد و از آن زمان تاکنون بیش از    ٢۴روسیه در  

  .اند، در حالی که بیش از شش میلیون پناهجو از این کشور به خارج آواره شده اند

میلیون رقم بدی است و به همان اندازه    ۱٠٠دگان سازمان ملل متحد گفت: »فلیپو گراندی، رئیس کمیساریای عالی پناهن

شد.« او افزود: »این باید به عنوان یک زنگ هشدار برای جدی و هشدار دهنده. این رکوردی است که هرگز نباید ثبت می

باشد که مردم بی گناه را  حل و فصل و جلوگیری از درگیری های مخرب، پایان دادن به آزار و اذیت و رسیدگی به عللی  

 «.مجبور به ترک خانه های شان می کند

 آرشیف: آوارگان در کنگو  

کشور دارای جمعیت بیشتر از   ۱٣دهد، در حالی که تنها  میلیونی بیش از یک درصد جمعیت جهان را تشکیل می ۱٠٠قم  ر

 .تعداد آوارگان اجباری در جهان هستند

میلیون نفری که را در داخل کشورهای شان آواره هستند،   ۵٠، همچنین بیش از این رقم شامل مهاجران، پناهجویان

 .باشدمی

 «.گراندی گفت: »واکنش بین المللی به مردمی که از جنگ در اوکرایین فرار می کنند، بسیار مثبت بوده است
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از داریم. اما در نهایت، او گفت: »مهربانی زنده است و ما برای همه بحران ها در سراسر جهان به بسیج مشابهی نی

  «.کمک های بشردوستانه تسکین دهنده است ولی درمان نیست

او افزود: »یگانه پاسخ برای معکوس کردن این روند، تامین صلح و ثبات است تا مردم بیگناه مجبور نشوند بین خطر  

ناهندگان ملل متحد در گزارش ساالنه خود شدید در خانه ماندن و یا فرار و تبعید، یکی را انتخاب کنند.« کمیساریای عالی پ

 .کندرا ارائه می  ٢٠٢۱جون منتشر شود، معلومات کامل مربوط به بیجاشدگی اجباری در سال    ۱۶که قرار است به تاریخ  

کشور هنوز دسترسی به پناهندگی را برای افرادی که  ٢٠، حداقل ۱٩با گذشت بیش از دو سال از آغاز همه گیری کووید 

کنند، به دلیل تدابیری که برای مهار این ویروس در نظر گرفته شده، محدود  از درگیری، خشونت و آزار و شکنجه فرار می

  .کرده اند

لغو کنند و افزود که گراندی روز جمعه از این کشورها خواست تا هرگونه محدودیت پناهندگی مرتبط با بیماری کرونا را  

 ۱٩-این محدودیت ها با حقوق اساسی بشر در تضاد هستند. او گفت: »نگرانم که اقداماتی که به بهانه واکنش به کووید

کنند، استفاده  شود، به عنوان پوششی برای حذف و رد پناهندگی افرادی که از خشونت و آزار و اذیت فرار میاعمال می

 «.شود
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 ٣٨هفته گذشته مرکز نظارت بر جابجایی داخلی و شورای مهاجرت ناروی آمده است که حدود در گزارش مشترک 

برخی از این بیجاشدگان افرادی بوده اند که چندین بار در  .ثبت شده است ٢٠٢۱میلیون بیجاشده داخلی جدید در سال 

 .طول سال مجبور به فرار شده اند

را نشان می دهد که به دلیل یک رشته آفات طبیعی    ٢٠٢٠ک دهه پس از سال  این دومین رقم باالی بیجاشدگان داخلی در ی

 .رکوردها را شکسته است

میلیون نفر  ۱۴.۴این گزارش نشان داد که سال گذشته، تعداد بیجاشدگان داخلی جدید به ویژه به دلیل درگیری ها به 

 .است ٢٠٢٠درصدی نسبت به سال  ۵٠افزایش یافت که نشان دهنده جهش 

ن اگلند، رئیس شورای مهاجرت ناروی به خبرنگاران گفت: »هیچ وقت اینگونه بد نبوده است.« او افزود: »دنیا در حال  یا

های خود  میلیون به این دلیل خانه  ٢٣.٧های داخلی جدید بوده و فروپاشی است.« آفت های طبیعی همچنان عامل بیشتر بیجاشدگی 

 د. را ترک کرده ان

گاه نگه می دارد جران را قبل از فرستادن به روندا در بازداشتبریتانیا مها  

 مهاجرنیوز

   مهاجران در بندر دوور انگلستان، برج می سال جاری. عکس: رویترز

ها قرار داده می شوند. لندن  بازداشتگاه  اند، به منظور فرستادن به رواندا دررد بریتانیا شدهاخیراً وا  تعدادی از مهاجران که

قراردادی  به درخواست پناهندگی افرادی که به طور غیرقانونی به انگلیس آمده اند،  و کیگالی در ماه اپریل برای رسیدگی

 .دندرا برای فرستادن مهاجران به این کشور آفریقای شرقی منعقد کر

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


http://www.morr.gov.af 17 

 

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

اقدامات قانونی    زمان را تلف کنند. دولت بوریس جانسون بدون انتظار برای نتیجه گیری از   مقامات بریتانیا نمی خواهند که

فرستادن سریع مهاجرانی که به طور غیرقانونی به    انجام شده توسط چندین سازمان، می خواهد برنامه خود را برای

 .ببرد انگلیس وارد شده اند، به پیش

پناهجویانی که برای انتقال به کیگالی انتخاب شده اند در    گزارش رسانه های انگلیس، وزارت داخله بریتانیا می گوید،به  

 .خودداری می کنند سر می برند. مقامات از اعالم تعداد افراد که قرار است فرستاده شوند، گاه بهیک بازداشت

گروهی از مهاجران    گاه نگهداری می شوند شاملافرادی که برای اخراج به رواندا در بازداشت روزنامه گاردین  به گزارش

سوی دیگر در اواسط برج می، مهاجران آلبانیایی  عبور کردند. از    سودانی هستند که در نهم برج می با قایق از کانال مانش

 .افغان نیز با قایق به بنادر انگلستان رسیدند و یک شهروند

برای اطمینان از  سازمان ها می گوید: »سیاست اخراج پریتی پاتل از رواندا به عنوان توجیهی بیال سانکی رئیس یکی از

هایی از  استفاده شده است.« او می افزاید: »ما گزارش  وجود تعداد معینی از افراد آسیب دیده در نوع تاسیس رسمی

 «.نیستند اند و قادر به دسترسی به مشاوره حقوقیمورد دلیل بازداشت خود سردرگم شده افرادی داریم که در

 رواندا انتقال شودقرار است هر سال در حدود صدها مهاجر به 

عدالت مجبور به کاهش سرعت می    مقامات بریتانیا در روند اجباری پروژه اخراج پیشروی کنند، با این حال توسط  اگر

  کرد که باید در پایان ماه می از اولیندر توییتر نوشت: رواندا فکر می  نگار بریتانیایی  شوند. سیمون جونز، روزنامه

حداقل تا ششم جون صبر کند تا نخستین گروه  ما یک دادگاه انگلیسی از دولت بریتانیا خواست تاپناهجویان استقبال کند، ا

  .مهاجران به کیگالی فرستاده شوند

ا را حل همه مشکل" ورود به بریتانی"  همین حال دومینیک راب وزیر وزارت عدلیه بریتانیا گفته است که این توافق  در

 .ساالنه تنها صد نفر به رواندا اعزام خواهند شد نخواهد کرد. این وزیر دولت گفت که

این تعداد به انگلستان بیسار کم است. در سال  فرستادن  آمدن مهاجران غیرقانونی در  در حدود   ٢٠٢۱  روندا نظر به 

قایق ها به سواحل بریتانیا رسیدند. این    مهاجر با  ٩٠٠٠تن از کانال مانش عبور کردند. از جنوری سال روان    ٢٨٥٠٠

نرسیده    بریتانیا با هدف جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش، تاکنون به هدف خود  واضح است که پروژه دولت

 .است

اند    فرستادن پناهجویانی که به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شده  در چهاردهم اپریل، لندن و کیگالی توافقنامه ای را برای

باید در آنجا مستقر شوند.    امضا کردند. در همین حال، پرونده های مهاجران در کشور رواندا بررسی می شود و  به رواندا

 .به انگلستان بازگردند پس از پذیرش درخواست پناهندگی، آنها نمی توانند
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ژنو که توسط بریتانیا امضا    سیونعالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، این طرح را بر اساس کنوان  کمیساریای

فرستادن مهاجران به رواندا ابراز نگرانی خود را ابراز کرد. فیلیپو    شده، غیرقانونی تشخیص خواند. این سازمان در مورد

بریتانیا و وزیر امور خارجه رواندا   کمیسر عالی سازمان ملل متحد در نشستی با نماینده وزارت داخله کشور  گراندی،

  پناهندگی راه حل نیست. وی افزود: »سازمان ملل به پیشنهاد راه حل هایی که به   د که انتقال مسئولیت هاییادآور ش

 «.قوانین بین المللی پناهندگان احترام می گذارد، ادامه خواهد داد
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