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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ----------------------------------------------------- «وز یمهاجر ن» مهاجر به گل نشست  ۳۰حامل  قیقا کیکانال مانش: 

ننگرهار  تیدره نور ول  و جوانان ولسوایل نیبا بزرگان، متنفذ نیوزارت امور مهاجر  یهابرنامه قیو تطب یسیپال ی   مالقات مع

 5 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- «وزرات  تیسابیو » 

 6 ----------------------------------------------- « فاریس TRT»  هیترک یبه آبها ونانی یمهاجر رانده شده از سو  231نجات 

 6 ---------------------------------------- «وزیمهاجر ن» کرد   ی  ها را دستگاز جمله افغان قانون  ی  مهاجر غ ۱۴۱ هیترک سیپول

 8 ------------------------------------------------------- « فاریس TRT»  هیترک یقلعه از سو در چاناک گر یمهاجر د 54نجات 

نگار پناهجو    انهیافغان در فرانسه مخف یخیر
 

 8 ------------------------------------- «ز و یرونو ی» تا اخراج نشود  کند یم زندگ

جامعه باز افغانستان  یخیر گزار » را برعهده گرفت  رانیافغان فاقد مدرک در ا انیپناهجو  خدمات درمان   نهیسازمان ملل هز 

» ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 11 ------------------------------------------ «مهر  یخیر گزار » کند   موافقت یم کیمکز  یوار مرز ید لیاحتمال با تکم دنیبا
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 اخبار کامل  می   

تن  ۲۳به گل نشست.  منطقه سومتن از مهاجران در ساحل کان پالژ در  ۳۰یک قایق رابری حامل حدود 
 و ویتنایم بودند توسط پولیس

 
دستگی  و سپس با حکم ترک خاک فرانسه آزاد  از این مهاجران که عراق

 .شدند

 SauveteursenMer@ کانال مانش. عکس از یک قایق مهاجران در

یک تن از ساکنان کان پالژ  صبح، ۶اپریل حوایل ساعت  ۴، روز یکشنبه ۳به گزارش تلویزیون محیل فرانس 
اند. او بالفاصله رسنشینان آن در آب با مشکل مواجه شده ن از ت ۳۰متوجه شد که یک کشت  رابری و حدود 

 .اطفائیه زنگ زد به امدادگران

ویتنایم از جمله سه زن را نجات و  تن از مهاجران عراق  و  ۲۳امدادگران بعد از رسیدن به محل توانستند 
 .کشت  نی   موفق شدند فرار کنند  تحت مراقبت قرار دهند. چند تن از رسنشینان
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

ان، به گونه غی  حرفه ای چندین تخته چوب را در کف قایق به گفته مارک وولن، شهردار کان، قاچاقیر
 .جابجا کرده بودند

ن کشت  خواستند با ایها از ناامیدی زیاد یمآن»او که از دیدن وضعیت مهاجران هیجان  شده بود گفت: 
 «.سفر کنند

 .ها گذاشتهای اولیه را در اختیار آنهر انتقال داد و کمکشهردار مهاجران را به یک سالون در سینمای ش

مهاجران نجات داده شده سپس از سوی ژاندارمری و پولیس تحت برریس اداری قرار گرفتند و با حکم ترک 
 .خاک فرانسه آزاد شدند

ها بر شار مقامگوید که فکان یم  دهد اما شهردارد ای در این منطقه رخ یماین اولی   بار است که چنی   حادثه
ان در کاله و اطراف آن باعث شده ان بیشی  از پیش، از سواحل همجوار استفاده کنند قاچاقیر  .قاچاقیر

 1400شنبه، هفدهم حمل روز سهدره نور ولیت ننگرهار ام شماری از بزرگان، متنفذین و جوانان ولسوایل
عودت   های وزارت امور مهاجرین و وال، معی   پالییس و تطبیق برنامهامله با شی  علم خورشیدی در دیداری

یک گفته و از ریاست جمهوری بابت تقرر کدرهای علیم و مسلیک در دستگاه  کنندگان، مسند وی را تیر
 .حکومت ابراز امتینان کردند
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

وال، اقدام حکومت آقای املهننگرهار نی   در دیدار دیگر با  در همی   حال، گرویه از فعالن مدن  و جوانان
اعالم   شان را با نظام فعیلدان  کرده، حمایت و همکاریهای علیم قدر ساخی   شخصیت را در زمینه سهیم

 .کردند

  .مهاجر نامنظم که از سوی یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند نجات یافتند231

، بالیک  های مهاجران  قایق قلعه رانده شده اسی  و چاناککه به داخل آبهای رسزمیت  ترکیه در نزدییک ازمی 
  .بودند، نجات داده شدند

 

به وقت  12.33 تا  03:30ارد ساحیل یونان بی   ساعات گ ارد ساحیل ترکیه عنارصگ اساس اطالعیه بر 
 .اندرانده قایق مهاجران نامنظم را به سوی آبهای ترکیه 7ترکیه، 

وهای گارد ساحیل ترکیه با اعزام به محل،    .پناهجو را نجات داده و به منطقه امن منتقل کردند 231نی 

وهای گارد ساحیل ترکیه تشکر کردند   .مهاجرین نجات یافته از نی 

اط مختلف این مهاجر غی  قانون  را در نق ۱۴۰دو روز گذشته حدود  های ترکیه اعالم کردند که در مقام
کانتیی  در شهر   مهاجر دیگر هم در سه ۹۲تن از این مهاجران در ولیت باتمان و  ۴۹اند. کرده  کشور دستگی  

 .ازمی  به چنگ پولیس افتادند
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 عکس آرشیف: نعدادی از مهاجران در شهر اردین در ترکیه. عکی از . رویترز

گزاری اناتویل ترکیه، پولیس ترکیه  قانون  افغان ۴۹به گزارش خیر ن و پاکستان  را در ولیت باتما مهاجر غی 
شدند که پولیس میت  بوس حامل آن ها را در جاده متوقف و  مهاجران هنگایم دستگی  دستگی  کرد. این 

 .بازریس کرد

 .مهاجران یاد شده برای برریس به اداره مهاجرت انتقال داده شدند

وهای امنیت  ترکیه  گزاری اناتویل در یک خیر دیگر نوشته است که نی  مهاجر را که در سه کانتیی   ۹۲خیر
 .د دستگی  کردندمخف  شده بودن

گزاری اناتویل گفته است که های حامل مهاجران در   یک منبع که نخواسته هویتش افشا گردد به خیر کانتیی 
کت در ولیت ازمی  توسط پولیس کشف  .شده است هنگر یک رسر

ها پشت بسته  .نهان شده بودندهای مواد غذانی پمنبع گفته است که مهاجران در داخل کانتیی 

ها به ایتالیا انتقال داده شودقرار بوده   .است که موادغذانی داخل کانتیی 

گزاری  داده نشده اما خیر
اناتویل گفته است که پولیس یک  در مورد هویت مهاجران دستگی  شده جزئیان 

است. به گفته یک منبع این مهاجر در گذشته از ترکیه  مهاجر سوری را در ولیت سلیمانیه دستگی  کرده
 .وداخراج شده ب
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 .رودترکیه یک گذرگاه عمده برای مهاجران آسیای جنونر و خاورمیانه به سوی اروپای غرنر به شمار یم

وهای گارد   شهرستان آیواجیک از توابع استان ساحیل ترکیه یط عملیان  در سواحل احمدچه در  نی 
قانون  را از خطر غر  54قلعه چاناک  .ق شدن نجات دادندمهاجر غی 

 

 .این مهاجرین به دلیل از کار افتادن موتور قایقشان مدن  بدون حرکت در دریا مانده بودند

قانون  پس از انجام مراحل اداری به اداره امور مهاجرت آیواجیک منتقل شدند  .مهاجران غی 

نگار  ؛ این جمله را «من تصمیم گرفتم قانون را نقض کنم تا جانم را نجات دهم»  ۲۷الیاس احساس، خیر
 .گویدساله افغان که به فرانسه پناه آورده، یم

  الیاس
 
کرد، تصمیم گرفته یم احساس که تا کنون در یک مرکز اسکان پناهجویان در شهر رن فرانسه زندگ

ی   .شود از اخراجش از این کشور، مدن  را پنهانتا برای جلوگی 

ها بویژه از سال گذشته به قربانگاها ده د، جانی کهگوید اگر به افغانستان بازگردانده شو آقای احساس یم
 .احتمال به بهای جانش تمام خواهد شد تن از اصحاب رسانه تبدیل شده،
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  وانم پس از آماه مخف  شوم تا بت ۱۸خواهم برای یم»گوید: الیاس یم
 

ن از فرانسه درخواست پناهندگ
 .«کنم

 

نگاری از قوم هزاره  خیر

کرد، تلویزیون  کار یم احساس که پیش از این در شهر کابل، پایتخت افغانستان برای یک شبکه الیاس
های اخی  همواره هدف حمالت گروههای دهه متعلق به قوم هزاره است؛ قویم شیعه مذهب که در 

 .طالبان بوده است رو از جمله داعش و اسالمگرای تند

 از سوی فرمانداری رن به الیاس گفته شده که
 
زودی از این کشور اخراج و به سوئد فرستاده به به تازگ

 مهاجرت، برای اولی   بار  خواهد شد. سوئد کشوری است که
الیاس احساس پس از یط کردن راه طولن 

 خود را در آن کشور ارائه داده بود درخواست
 
 .پناهندگ

 او در سوئد رد شده، درصورت بازگشت الیاس به سوئد، او  اما از آنجا که پیش از 
 
 این درخواست پناهندگ

 .بالفاصله به افغانستان اخراج خواهد شد

لبایست عرص سهیم الیاس یس مرزی دفی  پل های هر ماه وضعیت مهاجران، در شنبه نی   به روال کنی 
درنهایت بازگردانده شدن به افغانستان،  سوئد و  شد؛ اما او از ترس بازداشت و اخراج بهفرانسه حارص  یم

 .از این کار خودداری کرد

 مخف  تا سال 
 
 میالدی ۲۰۲۲زندگ
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ا بماه دیگر در کابل  خواهد تا چند ته زنده بماند و نیماو تصمیم گرف»گوید: پر، وکیل الیاس یم کلمنت
تعدادی از همکارانش در افغانستان کشته  دست بدهد. هر ماه طالبان روبرو شود و جانش را از 

 «.شوندیم

پاکستان و  میالدی مهاجرت کرد و پس از فرار از افغانستان، با پای پیاده از  ۲۰۱۵ الیاس احساس در سال
 .ایران و ترکیه گذشت و خود را به یونان و سپس به سوئد رساند

 از آن کشور، در تابستان او پس از ماهها انتظار در سوئد و درنهای
 
وارد  ۲۰۲۰ت عدم دریافت پناهندگ

 .فرانسه شد

 او در فرانسه نی   بر اساس  اما 
 

بر اساس این قانون  رد شد؛ زیرا « پروتکل دوبلی   »درخواست پناهندگ
، اولی   کشوری که یک مهاجر در اتحادیه اروپا وارد  شود، مسئولیت برریس درخواست آن یم اروپانی

 ا
 
 .احساس، کشور سوئد است وست که در پرونده الیاسپناهندگ

، در آوریل تواند مطابق قوایم گوید که او با این وجود وکیل الیاس یم میالدی در فرانسه  ۲۰۲۲نی  
 
 
 ۱۸یعت  تا  انبیند جز اینکه تا آن زمای نیمبدهد. به همی   دلیل است که الیاس چاره درخواست پناهندگ

 .دماه دیگر خود را مخف  کن

کند و نگاه حمایت  فرانسه وضعیت موجود در افغانستان را درک یم» :گویدکلمنت پر، وکیل الیاس یم
 «.خواهد کرد دارد. به همی   دلیل شک ندارم که قاض  پناهندگان در فرانسه از الیاس حمایت تریقوی

 هزار امضا ۲۷طوماری با بیش از 

 خود تالش یم
 
به ابتکار ار هز  27 ز ا شبی با ی مار ر و ط کند که همزمانالیاس در حایل برای حفظ زندگ

 .تهیه شده است (FIJ)الملیل روزنامه نگارانفدراسیون بی   

، وزیر کشور  در  ار رن و ناتایل اپره، شهرد این طومار از ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، ژرار دارمی  
 به او اقدام کنند الیاس« اجتوقف فوری روند اخر »خواسته شده برای 

 
 .احساس و اعطای پناهندگ

دمات صیح خگفته است، هزینه   ترین اعالمیه خود کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل متحد در تازه

 .تایران را برعهده گرفته اس هزار پناهجوی فاقد مدارک اقامت  در خاک ۱۲۰
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وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

 

دولت ایران از پناهجویان  ییک از سخنگویان این کمیساریا در نشست مطبوعان  روز گذشته گفت، ارزیانر 

ین قشر به خدمات درمان  بسیار ا  سطح نیازمندی فاقد مدرک اقامت  در این کشور نشان داده است که

 .بالست

کلیه اتباع خارجر پناهجو که   ه ایران،این در حایل است که بر اساس اعالم سایت اتباع خارجه وزارت داخل

کارت هویت و کارت آمایش یا مجوز تردد هستند از طرح   در این کشور دارای کارت اقامت  معتیر از جمله

 .شوندیم بیمه سالمت برخوردار 

های های دولت  برای هزینهیارانه برنامه بیمه سالمت شامل درمان رایگان در بیمارستان برای بیماران کرونا و 

، رادیولوژی و دیگر خدمات  .است جراج، دیالی  

ی کرونا و این خیر سازمان ملل در حایل منتشر شده که به دلیل همه آمار  بحران در اقتصاد ایران گی 

ی را تحت پبه همی   دلیل سازمان ملل  پذیر در این کشور افزایش یافتهپناهجویان آسیب ناهجویان بیشی 

 .دهدپوشش درمان قرار یم

 .برای تکمیل دیوار مرزی مکزیک خیر داد« جو بایدن»وزیر امنیت داخیل آمریکا از احتمال تصمیم 

https://www.mehrnews.com/news/5183761/بایدن-احتمالا-با-تکمیل-دیوار-مرزی-مکزیک-موافقت-می-کند


http://www.morr.gov.af 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

وزارت امور مهاجرین 

 وعودت کنندگان

کرده   مریکا اعالموزیر امنیت داخیل آ «الهاندرو مایورکاس» به نقل از راشاتودی، رمه ریزاگیر خ به گزارش

 .موافقت خواهد کرد بایدن احتمال با تکمیل فواصل موجود در دیوار مرزی مکزیک  که دولت

است او ممکن است ساخت و ساز دیوار مرزی برای پر کردن  وزیر امنیت داخیل آمریکا به کارمندانش گفته

د دیوار  فواصل موجود در  .فعیل را از رسگی 

 

هانی برای روبرو شد که چه برنامه گمرکات آمریکا، با این پرسش  اداره مهاجرت و  در گفتگو با کارمندان  او

بودجه پنتاگون  دارد و در پاسخ گفت هرچند رئیس جمهور بایدن فوریت آن را برداشت و انتقال دیوار مرزی

 .وجود دارد« فواصل دیوار»درباره اتمام  برای این دیوار را متوقف کرد، اما هنوز امکان اتخاذ تصمیمان  

خود وعده داده بود حت  یک وجب به دیوار مرزی اضافه  های انتخابان  به گزارش مهر، بایدن در کمپی   

 .حارص  تخصیص بودجه برای تکمیل آن از سوی کنگره تصویب شده است نخواهد کرد اما در حال

ک مکزیک و مایل دیوار در مرز  ۴۶۰آمریکا حدود  رئیس جمهور سابق« دونالد ترامپ»در دوره  های مشی 

ی کند. ماه ژانویه مقامات گمرک و محافظت آمریکا ایجاد شد تا از   پناهجویان جلوگی 
قانون  از  ورود غی 

 .است مایل دیگر از این دیوار  ۳۰۰مرزها اعالم کرد در حال نهانی کردن طرح ساخت 

مردم برای ساخت این دیوار، به انتقاد شدید از رصف مالیات  های آمریکا در دوره ترامپ عالوه بر دموکرات

انسان  جویان در کمپپناه نگهداری نحوه اض داشته و آن را غی   .توصیف کرده بودند های مرزی نی   اعی 


