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 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1----------------------------------------- لیدلد مهاجرینو چارو وزیر د شینوارو او مومندو قومونو له مشرانو سره و

 2---------------------------------------------------------- د مهاجرینو چارو وزیر د تورخم ښارګوټي څخه لیدنه وکړه

 3------------------------------------ مسوده پالن ستراتیژیک وزارت امور مهاجرین، با نهاد های همکار شریک گردید

 4------------------------------------------------------------------------- خانواده درغور مساعدت نقدی شد 76برای 

 4---------------------------------------------------------- بیش از دو هزار مهاجرافغان ازایران به وطن برگشت نمود

 6------------------------------------------------------------------ هکاتون شبکه های قاچاق پناهجویان را کشف کرد

 8----------------------------------------------------------------------------------------------- مشت نمونه خروار

 9----------------------------------------------- میزان اخراج پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا افزایش یافته است

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9 

 11 --------------------------------- مهاجران؛ ادامه سیاست سختگیرانه در بریتانیا و افزایش رقم عبور از کانال مانش

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

 13 ---------------------------------------------- مهاجر را از خطر مرگ در مدیترانه نجات دادند ۵۰امدادگران آلمانی 

 14 ------------------------------------------------ یک بازداشتگاه اداری جدید در شمال غرب فرانسه ایجاد خواهد شد

 16 ----------------------- کندکمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد به انگال مرکل جایزه حمایت از پناهندگان را اهدا می

 17 ---------------------------------------------- افغانان له خپلې خاورې ایستلي 2۰۰۰ایران په دریو ورځو کې نږدې 

 19 ------------------------------------------------------------------------- مهاجر در مرز صربستان 2۰۰دستگیری 

 2۰۰پلیس ویژه صربستان: طی عملیاتی که در سرپسکی کرستور در مرز صربستان با مجارستان ترتیب یافت، 

 19 ------------------------------------------------------------------------------------------- مهاجر دستگیر شدند
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ز کامل اخبار  مت 

 دوزارت ویب سایت

 

مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني ننګرهار والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې د شینوارو د 

 او مومندو قومونو له مشرانو او علماو سره په غني خیلو ولسوالۍ کې ولیدل

یې واورېدې او ډاډ یې ورکړ،  ښاغلي حقاني په پیل کې د ننګرهار والیت شهیدانو ته فاتحه وکړه او ددغه قومونو ستونزې

 چې ددوی ستونزو ته به رسیدګي وکړي

نوموړي د خپلې وینا پرمهال وویل ډیموکراسي د افغانستان لپاره یوه ناوړه پدیده وه، چې له بهره راوارده شوه او مونږ 

 ته یې بې شمېره کونډې، یتیمان او بې وزلي په میراث پرېښوده

سو باید خپلمنځي ټولې شخړې د اصالح او جرګې له الرې حل کړو "ا.ا. پرېږدئ، چې د نوموړي زیاته کړه، مونږ او تا

 " پرمختګ او بیا رغونې کارونه وکړي تاسو خپلې شخړې پخپله په مشرانو او سپین ګیرو حل کړئ

شهیدانو د کونډو، یتیمانو حقاني وویل: ا. ا. به هیڅکله د شهیدانو په وینو او ارمانونو معامله ونکړي او مونږ به خامخا د 

 او حتی د تېرې ادارې د وژل شوو د یتیمانو هم السنیوی کوو

د شینوارو او مومندو مشرانو د حقاني صیب په ورتګ باندې خوښي څرګنده کړه او له نوموړي یې مننه وکړه، چې سره 

 له ډېرو بوختیاو یې ددوی له نږدې پوښتنه وکړه او ددوی ستونزې یې واورېدې
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 دوزارت ویب سایت

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني د ننګرهار والیت، تورخم ښارګوټي د مهاجرینو چارو 

 امریت او ددغه ښارګوټي له ټولو مسولینو او د موسساتو له استازو سره ولیدل

ناسته کې د تورخم ښارګوټي اړوند په ستونزو او مشکالتو او له پاکستان څخه د راستنېدونکو افغانانو لپاره د په دغه 

 اسانتیاو برابرولو په اړه خبرې وشوې

ښاغلي حقاني ټول مسؤولین خپلو مسؤولیتونو ته متوجه کړل او د مراجعینو سره د نرمښت او کارونو د چټکتیا توصیه 

 یې ورته وکړه

 له مرکز څخه یې هم لیدنه وکړه (IOM) وړي له ځینو مسافرینو سره هم ولیدل او د کډوالو نړیوال سازماننوم
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 ویب سایت وزارت

 

میزان، با نماینده های نهاد های  13تاریخ ساله وزارت امور مهاجرین، طی جلسه ای به  ۵مسوده پالن استراتیزیک 

 همکار شریک گردید.

در اغاز جلسه الحاج محمد ارسالح خروتی معین مالی واداری وزارت امور مهاجرین صحبت نموده گفت که برای عرضه 

آینده، نیاز به سال  ۵خدمات موثر، به موقع و بهتر برای مهاجرین، پناهنده ها، عودت کننده ها و بی جا شده ها ظرف 

 یک استراتیژی است ودراین مورد تاحدودی کار صورت گرفته است.

وی عالوه نمود که با در نظر داشت کار و فعالیت مشترک نهاد های ملی و بین المللی با این وزارت، خواستیم تا مسوده 

 ام تطبیق، طور هماهنگ کار بتوانیم.این سند با شما شریک و نظریات و تجربیات شما نیز در آن گنجانیده شود، تا در هنگ

سپس عبدالمقیم افغان، متخصص استراتیژی و پالن، مسوده ستراتیژی را به شاملین جلسه توضیح و در اخیر از ایشان 

 خواست که نظریات شانرا غرض غنا ی بیشتر سند مذکور شریک نمایند.

ده ضمن ابراز دوام همکاریهای شان، یک سلسله نظریات نماینده نهاد های همکار اقدام وزارت را در مورد، ارزنده خوان

 شانرا ارایه و وعده نمودند که بعد از بحث بیشتر باالی آن در دفاتر شان، نظریات خویشرا ارسال خواهند کرد.
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اشتراک ورزیده  OCHA,UNHCR,NRC,DRC,UNAID, IOM,HABITATدر این جلسه نماینده های دفاتر

 بودند.

 ویب سایت وزارت 

 

 میزان خبرداد. 12به تاریخ   خانواده 76آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غور از مساعدت نقدی برای 

تهیه و با حضور نماینده آمریت  CHAهزار افغانی برای هر خانواده بود که از جانب موسسه  26مبلغ   مساعدت یادشده

 .امور مهاجرین توزیع گردید

 ویب سایت وزارت 
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میزان، از مسیر اسالم قلعه هرات و پل ابریشم والیت نیمروز،  12  تن مهاجرافغان مقیم ایران، به تاریخ 432دو هزارو 

 جبری وداوطلبانه به کشور برگشته اند.طور 

نفر جبری وعودت  426مهاجر برگشت کننده ازآن مسیر، عودت  247به گفته آمرسرحدی اسالم قلعه، از میان یک هزارو 

 نفر دیگر داوطلبانه بوده.  821

 معرفی شده اند. IOMنفر غرض دریافت کمک، به دفتر 186منبع عالوه نمود که ازآن میان،

نفر مهاجر ازطریق پل ابریشم والیت نیمروز برگشت نموده اند و به گفته آمر امورمهاجرین  185یک هزارو  ان،درعین زم

غرض دریافت  تن آنها 9۰نفر طور داوطلب عودت کرده اند و 492نفر طور جبری و 693از میان افراد یادشده، آنوالیت، 

 معرفی شده است.  IOMکمک، به دفتر
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 مهاجرنیوز

 

یک هکاتون، یک شبکه جنایی را در سراسر اتحادیه اروپا هدف قرار داد که از صفحات انترنتی و پلتفرم ها در رسانه 

 کند. بازرسان توانسته اند که در زمینه سواستفاده ازهای اجتماعی برای استخدام و بهره برداری از پناهندگان استفاده می

 .پناهجویان اطالعات زیادی به دست بیاورند

در اوائل ماه جاری، یک اقدام مشترک را برای از بین )(EMPACT ای اروپا برضد تهدیدات جنایی پلتفرم چند رشته

بردن شبکه هایی به راه انداخت که با استفاده از صفحات انترنتی و رسانه های اجتماعی، قربانیان را به هدف بهره برداری 

 .دام می کردندجنسی استخ

هایی برای حل شوند و روی یافتن راههکاتون به رویدادی گفته می شود که طی آن گروهی از متخصصان دورهم جمع می

تواند به شکل یک عمل جمعی باشد و در رابطه با کنند. این اقدام مییا بررسی یک مشکل در مدت زمان محدود تمرکز می

 .مختلف اعمال شود طیف گسترده ای از مسائل یا مشکالت

 2۰این اولین هکاتون آنالین علیه قاچاق انسان بود که با حمایت یوروپل و یوروجست، با حضور مقامات مجری قانون از 

 .کشور در سراسر اتحادیه اروپا انجام شد

https://morr.gov.af/
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/The%20European%20Multidisciplinary%20Platform%20Against%20Criminal%20Threats%20(EMPACT)%20tackles%20the%20most%20important%20threats%20posed%20by%20organised%20and%20serious%20international%20crime%20affecting%20the%20EU.%20EMPACT%20strengthens%20intelligence,%20strategic%20and%20operational%20cooperation%20between%20national%20authorities,%20EU%20institutions%20and%20bodies,%20and%20international%20partners.%20EMPACT%20runs%20in%20four-year%20cycles%20focusing%20on%20common%20EU%20crime%20priorities.
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شهر آپلدورن کارشناس از ادارات مجری قانون کشورهای مختلف اتحادیه اروپا در اکادمی پولیس در  8۵در این برنامه 

کشور اروپایی به ویژه از آلبانیا، بلجیم، فنلند، آلمان، هالند، پولند،  2۰هالند، گردهم آمدند. اشتراک کنندگان، نمایندگان 

 .رومانیا، اسپانیا، بریتانیا و اوکرایین بودند

 استثمار افراد آسیب پذیر

نترنت و قاچاق انسان با هم مرتبط اند." این نهاد اشاره پولیس اروپا یا "یوروپول" با نشر یک اعالمیه خبری گفت که "ای

های خصوصی آنالین توسط های دوستیابی و گروههای اجتماعی، اپلیکیشنهای رسانهکرده است که بسیاری از پلتفرم

 .شوندمی« ربوده»کشی جنسی یا کاری افراد درگیر در قاچاق انسان برای بهره

کنند که مجریان قانون را گمراه کنند تا مورد شناسایی قرار نگیرند". با این وجود، ی میبه گفته یوروپل، این افراد "سع

هایی که ممکن است خدمات جنسی ارائه کنند یا به دنبال جذب پناهجویان تالش مشترک مجریان قانون در نظارت بر پلتفرم

انیان را داشته باشند، تصویر اطالعاتی را )به مقصد بهره کشی جنسی یا کاری( باشند، قصد اسکان یا حمل و نقل قرب

 .روشن تر می سازد

 مهاجران در معرض تهدید استثمار

سازمان بین المللی مهاجرت )آی او ام( نسبت به خطر قاچاق انسان، بهره کشی جنسی و سوء استفاده از افرادی که از 

دهد که بیش از هفت میلیون نفر بین المللی نشان مییافته های این نهاد  .کنند، ابراز نگرانی کرده استاوکراین فرار می

 .شامل هزاران شهروند کشورهای سوم، از اوکرایین فرار کرده اند

های رسد، اما گزارشهرچند شناسایی موارد قاچاق انسان پس از آوارگی شمار انبوهی از مردم اوکرایین دشوار به نظر می

هند که قاچاقچیان در تالش برای سوءاستفاده از افراد آسیب پذیر و کسانی داولیه از این کشور و خارج از آن نشان می

شود که پیش از این نیز گزارش هایی در مورد خشونت های جنسی نشر شده هستند که از جنگ فرار می کنند. گفته می

 .است

 هاترین یافتهمهم

ه به نقشه برداری بهتر از این چشم انداز جنایی آوری توانسته است کهمکاری های بین المللی، تبادل دانش، تخصص و فن

  .کمک کند و برای انجام تحقیقات جدید، ممد بوده اند

 مورد آن مربوط به پناهندگان آسیب پذیر اوکراینی بوده است 3۰پلتفرم آنالین نظارت شدند که  114در مجموع  •

ده مورد از آنها مربوط به پناهندگان آسیب پلتفرم آنالین مظنون به ارتباط با قاچاق انسان بررسی شدند که  ۵3 •

 پذیر اوکراینی بوده است

https://morr.gov.af/
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پنج پلتفرم آنالین مرتبط با قاچاق انسان بررسی شدند که چهار مورد از آنها مربوط به بهره کشی جنسی از  •

 کودکان بوده است

•  

طور خاص با شهروندان یازده مظنون به قاچاق انسان شناسایی شدند که پنج نفر از آنها با قاچاق انسان و به  •

 آسیب پذیر اوکراینی مرتبط بودند

 نفر از آنها شهروندان اوکرایین بودند 2۵قربانی احتمالی شناسایی شدند که  4۵ •

 پلتفرم با پیوندهای احتمالی به قاچاق انسان برای بررسی و نظارت بیشتر شناسایی شدند 2۰ •

از آنها مربوط به بهره برداری احتمالی از شهروندان مورد  3۰هشتاد نفر و نام های کاربری بررسی شدند که  •

 .آسیب پذیر اوکراینی، ثابت شده اند

کشی جنسی متمرکز بود، اما افسران در انجام هرچند روی دست گیری این اقدامات عمدتاً روی قاچاق انسان برای بهره

کشی کارگری نیز دنبال کرده اند. بازرسان رههایی را برای شناسایی سایر اشکال استثمار از جمله بهاین ماموریت، سرنخ

همچنان موفق شده اند که طیف گسترده ای از صفحات اینترنیتی و پلتفرم های آنالین را پیدا کنند که در بخش قاچاق انسان 

 .و سایر فعالیت های مجرمانه فعال بوده اند

 مشت نمونه خروار

یوروپل نگران کننده است، اما احتماالً این نشانه ای از یک چالش بزرگتر در حالی که ارقام یافت شده در جریان هکاتون 

رسد. این هکاتون پناهندگان اوکرایینی را که دارای وضعیت کامالً مشخص و حق پناهندگی در اتحادیه اروپا به نظر می

ویژه کسانی که هنوز به هستند، تحت پوشش قرار داده است. نظارت بر سایر پناهجویان و مهاجران از کشورهای دیگر،

 .اند، بسیار دشوار استسیستم پناهندگی را طی نکرده

اند، به مراتب بیشتر باشد و این احتمال وجود دارد که ارقام مهاجران غیرقانونی که قربانی قاچاق و استثمار انسان شده

 .پرداختن به آن هم آسان نباشد

درس این آتوانید به د جنایتی را در رابطه با قاچاق انسان گزارش دهید، میخواهیاگر شما قربانی قاچاق انسان هستید یا می

 .مانددر تماس شوید. هویت شما محفوظ می

 

 

https://morr.gov.af/
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings/national-hotlines_en
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گوید که میزان دستورهای اخراج برای پناهجویان پذیرفته نشده در اتحادیه اروپا، رو به افزایش اداره آمار اتحادیه اروپا می

کشور عضو اتحادیه اروپا صادر شده  27هزار نفر در  1۰۰دستور اخراج برای حدود  2۰22است. در سه ماه دوم سال 

  .است

، میزان 2۰22تحادیه اروپا )یوروستات( روز دوشنبه نشر کرد، در سه ماه دوم سال بر بنیاد معلوماتی که اداره آمار ا

 .کشور عضو اتحادیه اروپا افزایش چشمگیر داشته است 27دستورهای اخراج صادر شده در 

ا مورد اخراج انجام شده و در همین ارتباط تعدادی از آن ها از یک کشور عضو اتحادیه اروپ 11۰هزارو 23در حالی که 

شهروند از  ۵۵۰هزارو 96، دستور اخراج برای 2۰22به یک کشور دیگر عضو فرستاده شدند، در سه ماه دوم سال 

 .کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صادر گردیده است

درصد افزایش یافته است و میزان  1۵به این ترتیب میزان صدور دستورهای اخراج در مقایسه با سه ماه دوم سال گذشته، 

 .درصد افزایش یافته است 11شوند، در مقایسه با همین دوره زمانی اخراج هایی که واقعا انجام می

 خراج شان صادر می شود، از کدام کشورها هستند؟ اشخاصی که دستور ا

https://morr.gov.af/
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دستور در جایگاه نخست قرار  4۵۰هزارو  33در زمینه صدور دستورهای اخراج در سه ماه دوم سال روان، فرانسه با 

دستور اخراج در موقعیت  827۵دستور اخراج در جایگاه دوم، آلمان با  87۵۰دارد. پس از فرانسه، یونان با صدور 

 .تن در جایگاه بعدی قرار گرفته است 6۰2۰یتالیا با سوم و ا

مورد اخراج  276۵تن را از کشور اخراج کرد و به این ترتیب از آلمان با  3۵9۰در طول سه ماه دوم سال روان، فرانسه 

 .پیش است

 آلمان: امیدواری جدید برای مهاجران بالتکلیف

تن( در سه ماه دوم سال روان به کشورهای اصلی  238۰یان را )پس از فرانسه و آلمان، سویدن بیشترین تعداد پناهجو

 .تن را بازگردانده است 177۰گیرد که شان فرستاده است و در جایگاه بعدی یونان قرار می

، در میان مهاجران اخراج شده، شهروندان البانیا در جایگاه نخست قرار دارند، به دنبال آن ها «یوروستات»به گزارش 

 .گیرندکشورهای گرجستان، روسیه و ترکیه قرار میمهاجران از 

 2در ایتالیا میزان دستورهای صادرشده برای اخراج مهاجران در سه ماه دوم سال روان در مقایسه با سه ماه نخست 

دستور اخراج را صادر کرده بود. از سه ماه سوم  26۰هزار درصد افزایش یافت. ایتالیا از ماه جنوری تا ماه مارچ، فقط 

 .تا به حال، ایتالیا این تعداد دستورهای اخراج را صادر نکرده بود 2۰2۰سال 

شهروند از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا صادر گردید. در ایتالیا به ترتیب مهاجران  68۵۰در آن زمان، دستور اخراج 

 .ها مراکش، البانیا و پاکستانی ها بیشترین احکام اخراج را دریافت کردند از کشورهای الجزایر، به دنبال آن

 اندایران اخراج شده هزار مهاجر افغان با زور از 13۵خبرگزاری پژواک: بیش از :بیشتر بخوانید

 چرا میزان اخراج در حال حاضر افزایش یافته است؟ 

مورد اخراج در  76۰، فقط 2۰2۰میزان اخراج در سراسر اتحادیه اروپا در طول همه گیری کرونا پایین بود. در سال 

 .نجام شده بوداخراج ا 992۰، 2۰19طول سه ماه دوم انجام شد. این در حالی است که در طول همه دوره در سال 

براساس قوانین اتحادیه اروپا، اشخاصی که ویزا و یا مدرک پناهندگی دارند، حتمی نیست که اجازه داشته باشند در داخل 

اتحادیه اروپا آزادانه سفر کنند و ممکن است که با توجه به جایگاه قانونی شان به یک کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا 

 بازگردانده شوند

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43303/%3C%3C%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%AF%3E%3E
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گوید که در نظر دارد اخراج مهاجران از بریتانیا را تسریع یا توافق انتقال آنان به رواندا را وزیر داخله جدید بریتانیا می

کانال مانش همچنان ادامه دارد. دوشنبه شب گذشته های مهاجران برای عبور از عملی کند. این در حالیست که که تالش

 .مهاجر توسط نیروهای امدادی فرانسه از کانال مانش نجات داده شدند 8۰بیش از 

ها و بررسی اکتوبر از تمایل خود برای تسریع اخراج 4سویال براورمن، وزیر داخله حکومت جدید بریتانیا، روز سه شنبه 

 .ن از این کشور سخن گفتهای پناهندگی در بیرودرخواست

اگر شما از یک کشور امن به گونه »او در کنگره ساالنه حزب محافظه کار در بیرمنگهام خطاب به مهاجران گفت: 

شوید ما به زودی شما را به کشور اصلی تان اخراج خواهیم کرد و یا به رواندا خواهیم غیرقانونی وارد ]بریتانیا[ می

 «.آنجا بررسی گرددفرستاد تا درخواست تان در 

خواست گروهی از مهاجران را به رواندا بفرستد اما دادگاه حقوق بشر اروپا این اقدام را حکومت بریتانیا در ماه جون می

 .لغو کرد تا دادگاه بریتانیا قانونی بودن چنین اقدامی را بررسی کند

کنترول دوباره « اندازدریتانیا[ را به خطر میب]یک دادگاه خارجی که حاکمیت »وزیر داخله گفت که کشورش در برابر 

 .امور را به دست خواهد گرفت

https://morr.gov.af/
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 تجدیدنظر در مورد اخراج پناهجویان به رواندا رسیدگی می کند دادگاه بریتانیا به درخواست های :در همین زمینه

های مهاجران برای عبور از کانال مانش به مقصد بریتانیا در حال افزایش همزمان با این اظهارات وزیر داخله، تالش

 .خود را به سواحل بریتانیا برسانند قایق 9انستند در مهاجر تو ۵41اکتوبر دستکم  3روز دوشنبه  است.

 .مهاجر موفق شدند که از کانال مانش عبور کنند 693اند که هفته گذشته های بریتانیا گفتهمقام

های ساحلی نجات دادند. در مهاجر را از آب 84در این سوی کانال مانش، نیروهای امدادی فرانسه دوشنبه شب گذشته 

 .مهاجر به بندر کاله انتقال داده شدند 36و  48های لفرین کوک و کاله، به ترتیب لیات نجات در آبجریان دو عم

دهند اما با وجود این های کوچک در کانال مانش هشدار میهای فرانسوی پیوسته در مورد خطر مسافرت با کشتیمقام

 .انداندهمهاجر خود را به سواحل بریتانیا رس 33۵۰۰هشدارها، از آغاز سال 

 است 2۰21ماه امسال بیشتر از تمام سال  9رقم عبور از کانال مانش در  :در همین زمینه

از طریق  2۰22و جون  2۰18های جنوری بین ماه هزار مهاجری که ۵۰درصد از  94گویند که های بریتانیایی میمقام

 86اند. از جمله کسانی که درخواست شان بررسی شده، اند، درخواست پناهندگی دادهکانال مانش وارد این کشور شده

 .انددرصد پاسخ مثبت گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/41134/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C--%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%86%D8%B8%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://www.infomigrants.net/prs/post/43330/%D8%B1%D9%82%D9%85-%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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مهاجر را از وضعیت نامناسب در بخش مرکزی بحیره مدیترانه  ۵۰حدود « لوییزه میشل»های کشتی نجات موسوم به خدمه

نجات دادند. این کشتی را شماری از هنرمندان خریداری کرده و در تالش اند که به وسیله آن، مهاجران را از خطر غرق 

 .شدن در بحیره مدیترانه نجات بدهند

حیره مدیترانه ازآب بیرون کشیده است. مددرسانان یک کشتی مددرسان آلمانی اعالم کرد که گروهی از مهاجران را در ب

ها پس از این که اطالعاتی راجع به وضعیت اضطراری گروهی این کشتی در شبکه اجتماعی توییتر اعالم کردند، پرسنل آن

بر قایق از مهاجران دریافت کردند، آن ها را نجات داده و سوار کشتی شان نمودند. این مهاجران در بحیره مدیترانه سوار 

 .کردند که به قلمرو اتحادیه اروپا برسندبودند و تالش می

https://morr.gov.af/
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این کشتی را شماری از هنرمندان خیابانی با فروش آثار هنری بنکسی خریداری کرده اند. این گروه، کشتی یادشده را به 

حیره مدیترانه رسیده شود که این کشتی به تازگی به بحش مرکزی بگفته می .گونه سفید و گالبی رنگ آمیزی کرده اند

 .است

کنند به سازمان های امدادگر در فواصل منظم در حال انجام ماموریت در بحیره مدیترانه هستند تا مهاجرانی که سعی می

 .از شمال افریقا به قلمرو اتحادیه اروپا برسند را از خطر غرق شدن و مرگ نجات بدهند

مهاجر را ثبت کرده  723۰۰رسند. وزارت داخله این کشور در سال روان تا به حال تقریبا بسیاری از آن ها به ایتالیا می

 .ین جا رسیده انداست که با قایق به ا

رسید. حکومت راست میانه که به تن می 477۰۰در همین دوره زمانی در یک سال قبل از آن، شمار آن ها به حدود 

 .خواهد از آمدن مهاجرانی که با قایق به این جا می آیند، جلوگیری کندگیرد، میزودی قدرت را در ایتالیا به دست می

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
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-ژرالد دارمنن، وزیر داخله فرانسه اعالم کرد که یک مرکز بازداشت اداری برای مهاجران در حال اخراج در منطقه لوار

عه اتالنتیک ایجاد خواهد شد. این تصمیم در حالی گرفته شده که سیاست مهاجرتی دولت فرانسه در رابطه با توس

 .های اداری همواره مورد انتقاد قرار گرفته استبازداشتگاه

اکتبر، ژرالد دارمنن، وزیر داخله  4مطبوعاتی مشترک وزارت داخله و شهر نانت در روز سه شنبه  بر اساس یک خبرنامه

ه ایجاد گردد. فرانسه تصمیم گرفته که به زودی یک بازداشتگاه اداری در منطقه لوار اتالنتیک، در شمال غرب فرانس

 .شوند که در حال اخراج از فرانسه قرار دارندهای اداری افرادی نگهداری میمعموالً در بازداشتگاه

منبع گزارش داده که جزئیات بیشتری در مورد مرکز یاد نشده اعالم نشده اما روزنامه محلی وست فرانس از قول یک 

 «.ها پیش در نظر داشت که یک بازداشتگاه اداری در لوار اتالنتیک ایجاد کنددولت از سال»

در حال حاضر، نزدیکترین بازداشتگاه اداری به شهر نانت، در یک صد کیلومتری این شهر، در رن، واقع شده است. به 

راد در حال اخراج به رن، پولیس باید امکانات زیادی را به کار برای انتقال اف»گزارش روزنامه، این امر موجب شده که

 «.گیرد

های مسئول شهر نانت در پارلمان فرانسه، درباره تصمیم ایجاد مرکز جدید اختالف نظر دارند. آندی کوربرا، یک مقام

ها راد در این بازداشتگاهخورند زیرا افهای اداری به هیچ دردی نمیبازداشتگاه»نماینده مخالف حکومت معتقد است که 

چندین بار از مرکز بیرون برده و دوباره به آن جا  گیرند که بدون اخراج از کشور،ای قرار میهای پیچیدهدر موقعیت

 «.شوندبرگردانده می

سپتمبر اعالم شد، گرفته شده و حاکی از  26تصمیم ایجاد مرکز جدید در چارچوب طرح قانون مالی حکومت، که در  

، شهر نانت ظرفیت پذیرایی برنامه بلندپروازانه دولت برای توسعه مراکز جدید است در حالی که در طول چهار سال گذشته

 .در بازداشتگاه اداری این شهر را دو برابر افزایش داده است

مرکز  21۵7های اداری درفرانسه به با ایجاد مراکز جدید در نزدیکی اورلئان، بوردو و در حومه پاریس، تعداد بازداشتگاه

 .رسیدمرکز می 1۰69شمار آن به  2۰19در سال  خواهد رسید در حالی که

در یک مکان بسته و محروم از  این در حالیست که شرایط زندگی کنونی در بازداشتگاهها، که برای نگهداری افرادی که

های برند، پیوسته مورد انتقاد قرار گرفته است. یک گزارش اداره بازرسی مکانآزادی، در انتظار اخراج اجباری به سر می

شدن دوره بازداشت، غذای ناکافی، امکانات و استانداردهای بهداشتی نامناسب  طوالنی بسته و محرم از آزادی در ماه جون،

 .توصیف کرده است« غیرانسانی»در این مراکز را 

تن در  423۵3 که بحران کورونا ادامه داشت، 2۰21 در سال گوید کهسازمان خیریه سیماد در آخرین گزارش خود می 

 .روم شدندهای اداری فرانسه از آزادی محبازداشتگاه

https://morr.gov.af/
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تا کنون حداقل هفت نفر که در این مراکز نگهداری می شدند جان خود را از دست داده اند. آخرین مورد  2۰17از سال 

 .در بازداشتگاه رووان به زندگی خود پایان داد برمی گردد؛ زمانی که یک مرد 2۰21به اواخر نوامبر 

 مهاجرنیوز

 

را به انگال مرکل صدراعظم سابق آلمان اعطا « نانسن»کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد جایزه معروف 

 .شوداهدا می های مرکل در قبال پناهندگانکند. این جایزه به خاطر قدردانی از سیاستمی

به دلیل سیاست هایش در قبال پناهندگان مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. به  2۰16و  2۰1۵انگال مرکل در سال های 

انتقادهای زیادی را در داخل آلمان به دنبال داشت. از سوی دیگر، کمیساریای عالی « توانیمما می»ویژه جمله معروف او 

در اوج »دارد. در آن زمان گرامی می« نانسن»اچ سی آر( از این سیاست با اهدای جایزه  پناهندگان ملل متحد یا )یو ان

 .میلیون پناهنده و پناهجو را پذیرفت 1.2آلمان بیش از « جنگ سوریه

نشان داد وقتی که سیاستمداران به درستی عمل کنند و برای »کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل گفته است، مرکل 

تواند به دست راه حل هایی برای چالش های جهان به جای سپردن مسئولیت به دیگران، تالش کنند، چه چیزی مییافتن 

کمک کرد تا آلمان به یک شریک بشردوستانه قابل اعتماد و فعال بدل « دموکرات مسیحی»این سیاستمدار از حزب « آید.

 .شود

https://morr.gov.af/
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قرار داد. این این موقعیتی بود که ارزش های اروپایی را مورد آزمایش »صدر اعظم سابق آلمان در آن زمان توضیح داد: 

 «.چیزی بیشتر و چیزی کمتر از یک الزام بشردوستانه نبود

 «شجاعت اخالقی و سیاسی»

فلیپوگرانی، کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، عزم رهبر سابق آلمان برای حمایت از پناهجویان و حمایت 

انگال مرکل با کمک به زنده ماندن بیش »د. گراندی گفت: از حقوق بشر، اصول بشردوستانه و قوانین بین المللی را ستو

 «.از یک میلیون پناهنده، شجاعت اخالقی و سیاسی زیادی از خود نشان داد

 هزار نفر وارد آلمان شوند 1۰می دانستم که ممکن نیست روزانه : 2۰1۵مرکل درباره سال 

به افتخار اولین کمیسار عالی پناهندگان سازمان ملل، فریتیوف نانسن ایجاد شد. این  194۵جایزه ساالنه نانسن در سال 

دالر ارزش مادی دارد. قرار است گراندی  1۵۰۰۰۰جایزه، کارهای برجسته برای پناهندگان را ارج می نهد. این جایزه 

 .اکتوبر، این جایزه را به مرکل اهدا کند 1۰در مراسمی رسمی به تاریخ 

 کدوال نیوز

 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/36138/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%85%DA%A9%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF
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افغان کډوال  37۰۰د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په دریو ورځو کې له ایران څخه څه باندې 

 .تنه یي په زوره ایستل شوي دي 193۵بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي چې له دې ډلې 

تاریخ د هرات د اسالم کال بندر او نیمروز  3او  2، 1دغه افغانان چې په کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د اکتوبر په 

 .د وریښمو پل له الرې بیرته افغانستان ته استول شوي دي

هرات والیت تنه نور د  ۵77تنه د نیمروز او  13۵8یاد وزارت د سه شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې لیکلي چې یوازې 

 .له الرې د ایراني ځواکونو لخوا په زروه ایستل شوي دي

تنو ته  18۰۰سرچینه زیاتوي چې ګڼ شمیر افغانان په دغه موده کې په خپله خوښه هم ستانه شوي چې شمیر یي نږدې 

 .رسیږي

 د کډوالۍ نړیوال سازماند یاد وزارت د معلوماتو له مخې د راستنیدونکو او اخراج شویو افغانانو له ډلې اړمن کسان 

) IOM(ته د مرستو په موخه پیژندل شوي دي. 

له ایران څخه د افغانانو ایستل او په دغه هیواد کې د دوې له بشري حقونو څخه سرغړونه یوه نوې خبره نه ده بلکه هره 

 .شمیر افغانان په زوره ایستل کیږياونۍ له دغه هیواد څخه ګڼ 

زرو څخه ډیر افغانان له ایران څخه په زوره ایستل  13۵د رسمي شمیرو له مخې د روان لمریز کال له پیل راهیسې له 

 .شوي دي

 «زرو څخه ډیر افغانان له ایران څخه په زور ایستل شوي 13۵روان کال کې له :»نور ولولئ

ري ډول د افغانانو د ایستلو په اړه وایي چې دوې له قانوني اسنادو پرته د ایران خاورې ته د ایراني چارواکي بیا په اجبا

 .ننه کیږي نو ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي

 

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://afghanistan.iom.int/
https://www.infomigrants.net/ps/post/43272/%3C%3C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%88-%DA%85%D8%AE%D9%87-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A%3E%3E
https://www.infomigrants.net/ps/post/43272/%3C%3C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%88-%DA%85%D8%AE%D9%87-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A%3E%3E
https://www.infomigrants.net/ps/post/43272/%3C%3C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%84-%DA%A9%DB%90-%D9%84%D9%87-%DB%B1%DB%B3%DB%B5-%D8%B2%D8%B1%D9%88-%DA%85%D8%AE%D9%87-%DA%89%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%85%D8%AE%D9%87-%D9%BE%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A%3E%3E
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 رادیوی صدای ترکیه

مهاجر  2۰۰مجارستان ترتیب یافت،  پلیس ویژه صربستان: طی عملیاتی که در سرپسکی کرستور در مرز صربستان با

 دستگیر شدند

 

 .مهاجر را دستگیر کرد 2۰۰پلیس ویژه صربستان در عملیاتی در مرز مجارستان 

 2۰۰در بیانیه پلیس با تاکید براینکه، طی عملیاتی که در سرپسکی کرستور در مرز صربستان با مجارستان ترتیب یافت، 

های دولتی منتقل شده و برخی دیگر برای پیگرد از دستگیر شدگان به اردوگاهبرخی  مهاجر دستگیر شدند، گفته شد،

 .آمیز بازداشت شدندقانونی به دلیل قاچاق انسان، سالح و مواد مخدر و جرایم خشونت

در بیانیه ضمن اشاره به اینکه، پلیس سه قبضه کلت کمری، یک تفنگ خودکار، چاقو، قمه و پول نیز کشف و ضبط کرد، 

روز پس از توافق صربستان، مجارستان و اتریش برای جلوگیری از هجوم فزاینده مهاجران  2نشان شد،این عملیات خاطر

  .به اروپا ترتیب یافت

الکساندر وولین وزیر کشور گفت که صربستان هرگز کشوری نخواهد بود که جنایتکاران آمده و در آن بمانند. اجازه 

 .دم پول دربیاورندداد که از غم و اندوه مر نخواهیم

 .برندموقت در مرز صربستان با مجارستان به سر می هایصدها مهاجر در اردوگاه

https://morr.gov.af/

