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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------- «یدر  TRT»  هیباتمان تورک تیدرول  افغان و پاکستان   قانون  ی  مهاجر غ 49 یی  دستگ

 4 ----------------------------------------- «یچ وله در ی    دو »  شدند یم هیوارد ترک انیآن پناهجو  قیتونل که از طر  کیکشف 

ق   اتیول  از فعالن مدن   یجمهور و شمار  سیمشاور رئ کرد   دار یوزارت د یبرنامه ها قیو تطب یسیپال ی   با مع و جنون   مشر

 5 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- «ت وزارت یبسایو » 

 6 ------------------------------------« یچ وله در ی    دو »  افتی یموتر لر  کی  را در« افغان»سن  ر یآلمان مهاجران ز  سیپول

 7 ---------------------------------- «مایصدا و س یخی  گزار » هزار کودک مهاجر را بدون همراه نگه داشته است  ۲۰ کا یآمر 

ون عی    پروسه توز   8 ---------------------------------- «وزارت  تیبسایو »  افتیگان در هرات آغاز   جاشدهیبه ب یکیتذکره الکی 

 9 ---------------------- « میتسن یخی  گزار » مقابله با بحران مهاجرت  یبرا یمرکز  یکایواشنگی   به آمر  کمک مایل  شنهاد یپ
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 اخبار کامل  می   

وهای امنیت   قانون  را درولیت باتمان تورکیه دستگی  کردند.  49اندارم تورکیه  ٰو   نی   مهاجر غی 

افغان  47ولیت باتمان، « توزل گؤزو»بویس در میش اولوسوایل واحدهای ژاندارم تورکیه پس از توقف میت  
 وارد کشور شده بودند، را شناسانی و دستگی  کردند. پاکستان  که از طریق راه 2و 

قانون   های غی 

 

 این افراد برای یط مراحل قانون  به اداره مهاجرت ولیت مذکور انتقال داده شدند. 

وهای امنیت  ترکیه یک تونل را که در مرز میان سوریه و این کشور ایجاد  ند. شده بود، پیدا کرده ا نی 
 .کردندبه خاک ترکیه از آن استفاده یم پناهجویان سوریانی برای فرار از کشورشان و ورود 

وهای امنیت  در این تونل با (  ۲۰۲۱اپریل  ۱۰) وزارت دفاع ترکیه امروز شنبه  مهاجر  ۲۴گفته است که نی 
قانون  که شهروندان سوریه هستند، روبرو شده اند. این تونل که به طول  ی  است بی   شهر مرزی م ۱۰۰غی 

است. گفته شده است که دروازه ورودی این تونل  ترکیه ختای و قریه أطمه در ادلب در شمال سوریه واقع
وهای امنیت  ترکیه این تونل را از بی   برده اند در یک اردوگاه پناهجویان در   .ادلب قرار داشته است. نی 
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ی مهاجران   از دستگی 
ً
وهای مسلح ترکیه مرتبا  در مرز خی  یمنی 

قانون  دهند. در واقع این مرز مسدود غی 
 .باشدیم

 .ترکیه از آغاز جنگ در سوریه تا اکنون، شمار زیادی از پناهجویان سوریانی را پذیرفته است 

 

 یم ۳،۶اطالعات رسیم،  طبق
ی

 این بزرگ مرز بی    کنند. در بخشمیلیون پناهجوی سوریانی در ترکیه زندگ
رسبازان ترگ همچنی   مناطق  از شمال سوریه  .دار و دیوار محافظت  ایجاد شده استدو کشور، سیم خار 

ول یم  .کنندرا کنی 

یک مشاور رئیس جمهور در  ور مردیم و شماری از فعالن مدن  ولیات ننگرهار،  ام حاج  جاوید زمان غمشر
، لغمان، نورستان و  علم امله وال معی   پالییس و تطبیق برنامه های کی   خوست به صورت جداگانه با شی 

ین موضوعات مرتبط به وضع مهاجران و بیجاشده ها صحبت  .کردند  وزارت دیدار و روی مهمی 
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ییک مسند آقای امله وی را ییک از کدرهای علیم کشور خوانده از مقام ریاست  والدیدار کنندگان ضمن تی 
 کدرهای علیم در ادارات دولت  که معی   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت امور   جمهوری بابت تقرری

 .مهاجرین ییک از آنان است، سپاسگزاری نمودند

د که در روشنانی قوانی   و با در نظر داشت شفافیت در  معی   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت تعهد  سیر
 .نیازمندان تالش خواهد کرد امر خدمت رسان  به

 یط حکم مقام ریاست جمهوری به حیث معی   پالییس و تطبیق برنامه های وزارت 
ی

آقای امله وال به تازگ
 .ستامور مهاجرین گماشته شده ا

پولیس آلمان افتاد. آنها   گرویه از پناهجویان که در یک واسطه نقلیه باربری مخق  شده بودند، به دست
 .باشندر سن یمچهار تن زی گفته اند که شهروندان افغان اند. از میان آنها،

ساله این لری به  ۳۹راننده  چنانچه سارنوال دولت  در شهر کایزرلوترن به روز جمعه گفته است، علیه
 .است دلیل قاچاق خارج  ها، دستور بازداشت صادر شده

 او از یک موتر لری در شاهراه بزرگ نمی   .یک راننده، روز پنجشنبه به پولیس در مورد این حادثه اطالع داد
ون ککه از داخل آن، چند نفر دست  در مسی  شهر زاربروکن گزارش داد  ۶ ه و به این ترتیب ردهای شان را بی 

 .اند که جلب توجه کنند خواسته
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ول موتر لری، ن اند که شهرونداها گفتههفت مهاجر را در عقب آن یافتند. آن مامورین پولیس در اثنای کنی 
 بدهندهستند و یم افغانستان

ی
 .خواهند تقاضای پناهندگ

 
صویر نمادین(موترالری حامل مهاجران )ت  

 رد ف ساله اند. چهار ۲۰و  ۱۵این مهاجران بدون همراه بزرگسالن شان، میان  بر اساس برریس های اولیه،
ده شده اند. سه فرد بزرگسال تر، در قدم نخست به اقامتگاه مربوط  زیر سن آنها، به اداره نوجوانان سیر

 .فرستاده شدند

در انبارگاه موتر ساله گفته است که از وجود هفت نوجوان مهاجر  ۳۹بر اساس اظهارات سارنوال، راننده 
ی نداشته  . تاس هیچ خی 

ارش داد که آمریکا مکزییک لخورنادا امروز گز  روزنامه ؛ مایوسصدا صیزار گی  خ به گزارش رسويس بی   الملل
آمریکای مرکزی را که به صورت غی  قانون  و بدون همرایه رسپرست پس از  کودک اهل  ۲۷۳هزار و  ۲۰

 .دارداز دیوار مرزی با مکزیک وارد آمریکا شده بودند، در بازداشت نگه یم پریدن

 کوبانی پرنسا لتینا، طبق گزارش روزنامه مکزییک
نت  خورنادا، این ارقام توسط ل  به گزارش پایگاه اینی 

نتشر شده و در مقایسه هفته  مهمسایه آن  های بهداشت و خدمات انسان  و امنیت میل کشور بخش
 .افزایش داشته است هزار مورد ثبت شده بود، ۱۸گذشته که 

https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA/a-57153850
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ا کند تمورد از مهاجران زیر سن قانون  را برریس یم ۶۰۰دولت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا پنج هزار و 
 در مرز مکزیک تحت فرمان دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا از والدین ها مشخص شود که آیا آن
 .خود جدا شده اند یا خی  

 
 

است که در آرزوی ورود به خاک ایالت متحده هستند،   اگرچه مرز شمایل مکزیک هنوز مملو از مهاجران  
  دید را رد کرد، این کشور دیگر موظف به دریافتهزار متقاض  روا ۱۷۱گذشته   کشوری که دولت آن ماه

  را در این زمینه حذف رامپشوند، چراکه بایدن قطعنامه تکسان  نیست که توسط آمریکا بازگردانده یم
 . د کن

 
حمل از آغاز پروسه توزی    ع تذکره  21ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان ولیت هرات به روز شنبه 

ونییک برای بیجاشده گان کمپ مسلخ و شیدانی در آن ولیت خی  داد.   الکی 
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و عودت کنندگان و با همکاری اداره احصاییه مرکزی با حضور   هدایت وزیر امور مهاجریناین روند بر اساس 
 .زیادی از بیجاشده گان هر دو کمپ رسمآ افتتاح گردید های دولت  و تعداد ماری از ادارهش

 از وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان به منظور 
ی

برریس وضعیت پیش از این هیان  به نمایندگ
 ه ولیت هرات سفر کرده بودند. ب  بیجاشدگان کمپ شیدانی و مسلخ

 
وط برای حل و  یک مقام ارشد کاخ سفید گفت، ایالت متحده در حال برریس یک برنامه کمک نقدی مشر

  .مرکزی است که منجر به تشدید بحران مهاجرت شده است فصل مشکالت اقتصادی کشورهای آمریکای

ز، یک مقام ارشد کاخ سفید رو  سنیمت یگزار ی  خ المللبه گزارش گروه بی    ز جمعه گفت: به نقل از رویی 

حال برریس یک برنامه کمک نقدی برای حل و فصل مشکالت اقتصادی است که منجر  ایالت متحده در 

 .رسازیر شدن تعداد زیادی از مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی شده است به

برای اجرای برنامه  اساس این گزارش ایالت متحده همچنی   قصد دارد به کشورهای آمریکای مرکزی بر 

کشور هندوراس، گواتمال و السالوادور خواهد   3واکسیناسیون کرونا نی   کمک کند. برنامه کاخ سفید شامل 

 .کننده مرزی کاخ سفید این مطلب را رسما تایید کرده است  شد. روبرتا یاکوبسن هماهنگ

وهای   آمریکا و مکزیک هزار مهاجر در مرز  168رسیم نشان یم دهد یط ماه مارس حدود  آمارهای توسط نی 

 .به شمار یم رود 2001از مارس  گارد مرزی ایالت متحده بازداشت شده اند که این بالترین رقم
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که موجب   فزود: ما در حال برریس همه گزینه های پیشنهادی هستیم تا هم دلیل اقتصادی یاکوبسن

 .را  و حفاظت  مهاجرت مردم یم شود را حل و فصل کنیم و هم دلیل امنیت  

 

ی که یم توانم نسبت به آن قول بدهم این است که دولت آمریکا نیم خواهد پول  وی اظهار داشت: چی  

کشورهای   اختیار مردم قرار دهد. هنوز هیچ تصمییم درباره ارسال مستقیم واکسن به نقد یا چک را در 

که واکسن چگونه یم تواند به   استآمریکای مرکزی اتخاذ نشده و دولت بایدن در حال برریس این مساله 

 .اقتصادهای آسیب پذیر آمریکای مرکزی کمک کند

کرده است که یاکوبسن   در حایل است که جیک سالیوان مشاور امنیت میل کاخ سفید پیش از این اعالم این

 .اواخر آوریل کاخ سفید را ترک خواهد کرد

عضو خانواده که با  هزار  53هاجر بدون همراه و هزار کودک م 19گزارش افزود: در ماه مارس بیش از   این

هزار نفر از این آمار را تشکیل داده  99تنها نی    همدیگر مسافرت یم کردند، بازداشت شده اند. بزرگسالن

 .است

ده ای  بایدن برای اسکان کودکان مهاجر جدیدی که به مرز مکزیک رسیده اند، با چالش دولت های گسی 

 .زده است ن شیوع ویروس کرونا نی   به مشکالت دامنروبرو شده است. بحرا

 .درصدی نسبت به ماه قبل روبرو شده است 178ان بازداشت  در ماه مارس با رشد تعداد مهاجر 


