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ر
می کامل اخبار

اعتاض رسارسی را علیه ر
گرویه از سازمانهای ختیه حایم مهاجران یک ر
انت رنت شدن روند درخواست کارت
اقامت برای خارجیان در فرانسه به راه انداختهاند .این سازمانها یمگویند که دشوار بودن درخواست
مالقاتهای ر
انت رنت برای خارجیان باعث یمشود آنان به افراد بدون اسناد و غتقانون بدل شوند.

تظاهرات در برابر پرهفکتور پولیس پاریس ۱۲ ،مارچ  .۲۰۲۱عکس از تویتر @Adrian_crc

سازمانهای ختیه سیماد ،امداد کاتولیک ،لیگ حقوق ر
بش و سندیکای وکیالن فرانسه ،علیه پنج اداره
پولیس (پرهفکتور) وال دو مارنِ ،سنَ -سن-دون ،رونِ ،ارو و ایلِ -ا-ویلن به دادگاه شکایت کردهاند .این
ساخی وقت مالقات از طریق ر
ر
انتنت برای خارجیان که یمخواهند کارت
سازمانها یمگویند که اجباری
ر
اقامت بگتند یا آن را تمدید کنند ،دستیس این افراد به حقوق شان را دشوار ساخته است .چندین مورد
دسمت و جنوری گذشته نت به دادگاه ارائه شده بود.
شکایت در  ۱۲مارچ و ماههای
ر
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 5
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

از ماه دسمت  ،۲۰۱۹وزارت داخله فرانسه روند اداری ر
انت رنت در پرهفکتورها را آغاز کرد و با آغاز بحران
ر
ویروس کرونا در ماه مارچ  ۲۰۲۰این روند تشی ع شد.
ر
گرفی وقت مالقات با
این درحالیست که از چندین ماه این سو ،تعدادی از خارجیان در فرانسه ،برای
ر
پرهفکتور از طریق ر
انتنت ،با دشواری روبرو هستند .آنان ماهها و بدون نتیجه ،برای گرفی وقت مالقات
تالش یمکنند.
سازمانهای شکایت کننده یمگویند که «هزاران نفر به دلیل عدم رعایت الزامات اداری از سوی
مسئوالن ،حق ر
گرفی کارت اقامت را از دست یمدهند».
لتا فارون ،یک عضو سازمان سیماد در ماه رفتوری به مهاجر نیوز گفته بود که مقامها «زیر پوشش بحران
ر
بهداشت ،تالش برای نوسازی و موثریت اداری ،از مراجعی فاصله یمگتند ».او تاکید کرده بود که این شیوه
«دشواریهای جدی را در ر
دستیس خارجیان به حقوق شان بوجود آورده است».
با این که در سال  ۲۰۱۹شورای دولت (دادگاه عایل) فرانسه حکم صادر کرده بود که ر
انت رن شدن روند اداری
نیمتواند اجباری باشد ،پرهفکتورها این روش را ادامه دادهاند.
اعتاض گرویه علیه ر
از آغاز امسال چندین ر
انت رنت شدن روند اداری انجام شده اما تا کنون به نتیجه نرسیده
است.
خارج در فرانسه ر
ر
انت رنت شد،
نومت  ۲۰۲۰درخواست کارت اقامت برای دانشجویان
بعد از این که در ماه ر
ر
وزارت داخله در  ۲۴مارچ فرمان جدیدی را منتش کرده که بر اساس آن درخواست انواع دیگر کارت اقامت
نت ر
انت رنت خواهد شد.

ر
اخالق وزیر امور مهاجرین و عودتکنندگان ،محمود کرزی وزیر شهرسازی و اراض ،محمد
نورالرحمن
یعقوب حیدری وایل کابل و نجیب هللا شینواری رئیس عمویم اداره انکشاف زون پایتخت ،امروز پای پالن
ر
تطبیق شهرکهای التفات و خلیلهللا خلییل امضا و این پالن ها را منظور نمودند.
ر
نشست که به همی مناسبت در وزارت شهرسازی و اراض برگزار شده بود ،وزیر امور مهاجرین و عودت
در
خت داده بیان کرد که " تمرکز ما در تطبیق فرمان
کنندگان از تالشش در جهت تشخیص مستحقی زمی ر
شناسان شود".
 108مقام ریاست جمهوری این خواهد بود که مستحق ترین خانوادهها
ی
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همچنان وزیر شهرسازی و اراض در خصوص نقش و مسوولیت وزارت شهرسازی و اراض بر مبنای مفاد
فرمان ( )۱۰۸مقام عایل ریاست ج.ا.ا .صحبت نمود و تحقق مفاد این فرمان را از اولویتهای کاری اداره
اش عنوان کرد.
همچنان وایل کابل ،مشاور رئیس جمهور در امور مهاجرین و رئیس عمویم اداره انکشاف زون پایتخت نت
ر
بیشت غرض تطبیق مفاد این فرمان
در خصوص اجراات کاریشان معلومات ارائه کرده و بر هماهنگهای
تاکید ورزیدند.
ر
ر
رهایش خلیل هللا
رهایش و در شهرک
بر اساس پالن های مذکور در شهرک التفات شش هزار و  668نمره
ر
روشنان فرمان ( )۱۰۸به مستحقی توزی ع خواهد شد و در کنار آن ساحات
رهایش در
خلییل  15هزار نمره
ی
ست ،پارک تفرییح و ساحات خدمات عامه نت در آن شهرکها در نظر گرفته شده است.
ر

یک گروه  ۱۲۰نفری مهاجران از جزیره لیسبوس یونان به آلمان انتقال یافت .با ورود این گروه ،آلمان به
تعهد خود برای انتقال  ۱۵۵۳پناهجو عمل کرده است .
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وزارت مهاجرت یونان اعالم کرد که امروز چهارشنبه ۱۲۰ ،پناهجو در یک پرواز به آلمان انتقال یافتند.
پاترولوس گیورگیادیس ،یک مقام ارشد این وزارت گفت« :یونان از حکومت آلمان بخاطر حمایت موثرش،
برای کاهش فشار در جزایر ررسق دریای اژه تشکری یمکند».

انتقال پناهجویان خورد سال با خانواده های شان از جزایر یونان به میدان هوایی هانوفر آلمان (عکس آرشیف)

با انتقال ر
یافی این گروه ،رقم پناهجویان که آلمان از جزیره لیسبوس پذیرفته است به  ۱۵۵۳تن یمرسد .
این آخرین پرواز مستقیم بود که از جزیره لیسبوس به مقصد آلمان در  ۳۱ماه مارچ صورت گرفت .قرار
است پروازهای این چنیت دیگر ،از شهر آتن یونان به سوی آلمان در آینده نزدیک انجام شوند که با تکمیل
آن ،رقم مجمویع پناهجویان پذیرفته شده به  ۲۷۵۰تن خواهد رسید.
توافق روی پذیرش این پناهجویان میان انگال مرکل ،صدر اعظم آلمان و کتیاکوس میتسوتاکیس نخست
وزیر یونان در سال گذشته صورت گرفت .اولی گروه این مهاجران در  ۱۸ام اپریل سال  ۲۰۲۰به آلمان
انتقال یافت .
مقام های یونان هزاران مهاجر و پناهجو را از جزایر این کشور به رسزمی اصیل نقل مکان داده اند .پرونده
پناهجون این افراد مورد بازریس قرار یمگتد.
ی
در حال حاض ،حدود  ۱۴هزار پناهجو و مهاجر در جزایر ررسق دریای اژه به رس یمبرند که در سال گذشته،
این رقم به بیش از  ۴۲هزار تن یمرسید.
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مهاجران برای دریافت واکسی کووید ۱۹-در یونان در اولویت نیستند .وزیر امور مهاجرت یونان گفت که
روند واکسیناسیون پناهجویان مسکن گزین در کمپ ها ،در ماه یم امسال آغاز یمشود.

مهاجران برای مقابله با ویروس کرونا ماسک پوشیده اند March 20, 2020 | Photo: Reuters/Elias Marcou

ختگزاری ) (ANAروز یکشنبه گفت "دلییل را نیمبیند" که واکسی کردن
نوتیس میتاراکیس در گفتگو با ر
پناهجویان را زودتر آغاز کنند و آنان در نظر دارند که کارمندان و ساکنان اردوگاه ها را در ماه یم امسال
واکسی کنند.
میتاراکیس افزود« :بر بنیاد برنامه که ما با وزارت صحت ،سازمان میل بهداشت عمویم و کمیته میل
واکسیناسیون آماده کردیم ،ما پیش بی عمیل نمودن آن در ماه یم یمباشیم ]...[ .سازمان میل بهداشت
عمویم ساکنان کمپ های مهاجران را واکسی یمکند».
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این مقام حکومت یونان عالوه کرد که "آمار نشان یمدهند که در کمپ ها ما با موضوعات مرگ و مت و
شیوع ویروس کرونا روبرو نیستیم و به این دلیل ،در کتگوری خاص قرار نیمگتند ».او گفت که کارمندان و
ساکنان اردوگاه ها به نوبه خود با سایر جمعیت [این کشور] واکسی خواهند شد.
به بیان وزیر أمور مهاجرت یونان ،اغلب مهاجران در کمپ های یونان جوان یا میان سال هستند که تعداد
کیم از آنان در این مرحله واکسی قرار دارند .زمان که روند واکسیناسیون به افراد  ۸۰تا  ۸۵ساله آغاز شد،
مقام های مسئول یازده تن را در کمپ های پناهجویان ،در رسارس یونان واجد ررسایط یافتند .اما بسیاری
آنان نخواستند که "فرو ر
رفی سوزن واکسی در بدن" را بپذیرند.
مهاجران در معرض خطر باال
ر
فهرست که اتحادیه اروپا برای گروه ها ،جهت دریافت واکسی زودرس کرونا تهیه کرده ،این افراد شامل
در
ر
هستند :اشخاض که وضعیت سالمت آن ها در معرض آسیب قرار دارد ،افرادی که نیمتوانند فاصله گتی
اجتمایع را رعایت کنند و از نظر اقتصادی و اجتمایع آسیب پذیر هستند .کارمندان بخش صیح و گروه
هان که فعالیت های ر
بشدوستانه یمکنند ،یمگویند که مهاجران متناسب با همه این دسته ها هستند و در
ی
معرض ویروس کووید ۱۹-قرار دارند.
برج از حکومت ها مانند اردن ،ضبستان ،هالند و اسپانیا تصمیم گرفتند که در ر
است ر
اتتی واکسی شان
برای مهاجران و پناهجویان اولویت دیه کنند .پناهجویان و مهاجران که در اردوگاه های آلمان زندگ
یمکنند ،در گروه دوم قرار دارند.
یونان پیش از این گفته بود که بر بنیاد یافته های ر
دفت نمایندگ سازمان ملل متحد برای پناهندگان ،حدود
 ۱۲۰هزار پناهجو و مهاجر شامل برنامه میل واکسیناسیون این کشور خواهد شد.
ختی مبت بر اینکه
هرچند پس از اظهارات آریستوتیلیا پیلون ،سخنگوی حکومت یونان در یک نشست ر
مهاجران "در اولویت نیستند" از آنان خواسته شده که این ر
است ر
اتتی را روشن سازند.
بش یورو-م ر
دیتانه که یک سازمان غت ر
سازمان نظارت به حقوق ر
دولت جوان است ،هفته گذشته مدیع شد
که یونان از همه گتی ویروس کرونا استفاده ابزاری یمکند تا مرزها را مسدود کند و ر
دستیس به درخواست
پناهندگ را محدود سازد .این نهاد که مقر آن در سوئیس است در عی زمان از حکومت این کشور خواست
ر
"دستیس فوری به واکسیناسیون" را تضمی کند.
که برای مهاجران

در کنفرانس کمک برای مردم سوریه که از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا برگزار گردید ،از متبان تورکیه
از پناهجویان سوریه ای با تمجید یاد شد.

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 10
د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

در بیانیه ر
مشتک پایان پنجمی کنفرانس بروکسل با عنوان " حمایت از آینده سوریه و منطقه " که از طریق
ر
بیشتین پناهجو متبان
ویدیو کنفرانس برگزار شد ،خاطرنشان گردید ،واقعا تورکیه در سطح جهان از
یمکند.

ر
آموزیس ،صیح ،اجتمایع و شهرداری،
در بیانیه با اشاره براینکه ،تورکیه برای پناهجویان ضمن ارائه خدمات
امکان مشارکت در بازار نتوی کار تامی میکند ،تاکید گردید ،تورکیه بخش بزرگ مصارف پناهجویان را
بردوش میکشد.
در بیانیه با تاکید براینکه ،تورکیه در زمینه وقایه و جلوگتی از شیوع پاندییم کرونا تالش فراوان بخرج داده
یان به
و پناهجویان را نت از این تالش بهرهمند کرده است ،از حمایت تورکیه از پناهجویان در راستای دست ر
همسون اجتمایع قدردان شد.
استقالل مایل و
ی
در بیانیه گفته شد ،مبارزه تورکیه با بحران پناهجو ،انعکاس دهنده اجراات خوب و تجارب ارزشمند بوده
است.
در کنفرانس کمک به مردم سوریه ،جامعه بیالملیل برای کمک مایل  6,4میلیارد دالری تعهد دادند.
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وزرای امور خارجه تاجیکستان ،افغانستان و ایران در حاشیه نشست «قلب آسیا -روند استانبول» در
دوشنبه دیدار کردند
رساج الدین مهرالدین ،حنیف اتمر و جواد ظریف وزرای امور خارجه تاجیکستان ،افغانستان و ایران در
حاشیه نشست «قلب آسیا-روند استانبول» در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش ختگزاری رسیم تاجیکستان «خاور» آنها در این دیدار همکاریهای سه کشور و گ ر
ستش آن در
ر
زمینههای سیایس ،اقتصادی ،فرهنگ ،انرژی ،ترانزیت و امنیت به ویژه در مبارزه با تروریزم و قاچاق مواد
مخدر را مورد بحث و گفتگو قرار دادند.
همچنی وزیران در این دیدار بر تشکیل یک هیات ر
مشتک برای برریس جزئیات همکاریها توافق کردند.
نهمی نشست وزرای خارجه کشورهای عضو «قلب آسیا-روند استانبول» صبح امروز با موضوع "تقویت
اجماع برای صلح و رشد" با سختان امامعیل رحمانوف ر
وارسف غت احمد زی روسای جمهور تاجیکستان
و افغانستان در دوشنبه آغاز شد.
گفتت است نخستی نشست روند استانبول در سال  2011در استانبول و با ررسکت وزرای امور خارجه
 14کشور؛ شامل افغانستان ،آذربایجان ،چی ،هند ،ایران ،قزاقستان ،قرقتستان ،پاکستان ،روسیه،
عربستان ،تاجیکستان ،تورکیه ،ترکمنستان و امارات متحده عرن برگزار شد .ر
استالیا ،کانادا ،دنمارک ،مرص،
ر
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فرانسه ،فنالند ،آلمان ،عراق ،ایتالیا ،جاپان ،ن اروی ،هالند ،اسپانیا ،سویدن ،انگلستان و آمریکا هم
کشورهای حایم این روند هستند .چندین سازمان منطقهای و بیالملیل نت از آن پشتیبان کردهاند.
دومی نشست «قلب آسیا-روند استانبول» سال  2012در افغانستان ،سومی دور آن در سال  2013در
قرقتستان ،چهارمی آن در سال  2014در چی ،پنجمی بار در سال  2015در پاکستان ،ششمی دور آن
در  2016با حضور نمایندگان  40کشور در هند و هفتمی دور آن در  2017در باکو پایتخت آذربایجان
برگزار شده بود .هشتمی دور نشست «قلب آسیا-روند استانبول» درباره افغانستان نت در سال  2019با
حضور رئیسجمهوری افغانستان ،رئیس جمهوری تورکیه ،وزیران خارجه و مقامات ارشد کشورهای عضو
این نشست در شهر استانبول تورکیه برگزار شده بود.
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