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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 ---------------------------------- « وز یمهاجر ن»  میدار  از ین هیمهاجرت با ترک د یتوافقنامه جد کیخارجه آلمان: به  ر یوز 

 5 ---------------------------------------- «وله  چی    دو » سال در اروپا  میو ن کیمورد مرگ کودکان مهاجر در  ۴۴۰گزارش: 

فتیاگر پ ن؛یامور مهاجر  ر یوز  از شهروندان، کشور  یادینشود، تعداد ز  تیدو دهه گذشته حفظ نشود و مردم حما یها شر

 6 ------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » را ترک خواهند کرد 

 7 ------------------------------------------------------------« وز یمهاجر ن»  ول  یافغان مهاجر ن ر ډې ۲۰تر  سو یپول يډپولن

 8 ------------------------------------- « یوله در  چی    دو » حقوق بشر پابند باشد  تی: اروپا به رعاانیپناهجو  سازمان حایم

 10 --------------------------- « وز یمهاجر ن»  يړ ته واو  ا یبرتان ی    تلښغو  مهاجر ژغورل شوي چ    ۸۰هغه  کانال ک    سیلګان

   و یکورن  اتو یله سلو ز  رهارک  ګنن
 11 ------------------------------------------------ «وزارت  تیسا بیو »  ېوشو  رسه مرست 

 12 ---------------------- « وز یمهاجر ن» کند   لیخواهند اخراج مهاجران خالفکار را تسه دو حزب محافظه کار در آلمان یم
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 اخبار کامل  مت   

او یم  .بسته شودهایکو ماس، وزیر خارجه آلمان خواهان این شد که یک توافقنامه جدید مهاجرت با ترکیه 
ی از سوی اتحادیه اروپا در اختیار ترکیه قرار  خواهد که در چارچوب یک توافقنامه جدید پول های بیشت 

 .داده شود

 
 DW/G. Tedia :هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان فدرال/عکس

نامه آلمای  هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان از حزب سوسیال دموکرات آلمان )اس ی  دی( در مصاحبه با روز 
او گفت، « ما باید همکاری با ترکیه را در زمینه مهاجرت به روز کنیم. »)شماره روز دوشنبه( گفت: « ولت»

ش داده شده و به روز شود  .اتحادیه اروپا عالقه زیادی به این دارد که توافقنامه مهاجرت با ترکیه گست 

ای  که با حکومت ترکیه داریم، باید به این اقرار با وجود همه دشواری ه»وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت: 
« کنیم که این کشور با پذیرش بخش قابل توجیه از مهاجران فشار بسیار زیادی را از دوش ما کم کرده است. 

ی از سوی اتحادیه اروپا  او در ادامه خواهان این شد که در چارچوب یک توافقنامه جدید پول های بیشت 
 .داده شود در اختیار ترکیه قرار 

م. اما کامال مشخص است که »وزیر خارجه آلمان در ادامه گفت:  من نیم خواهم از ارقام مشخیص نام بتر
 «.بدون پول کار پیش نیم رود
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مجاز به اتحادیه اروپا وارد عمل شود و  ، ترکیه متعهد شده که علیه مهاجرت غتر
براساس توافقنامه کنوی 

ه اژه رسیده اند، به ترکیه پس بفرستدیونان یم تواند مهاجرای  را که ب  به جزایر بحتر
قانوی   .ه صورت غتر

در مقابل اتحادیه اروپا در قبال هر پناهجوی سوریای  که پس فرستاده یم شود، یک پناهجوی سوریای  را از 
 به نیازهای مهاجران حمایت مال یم کند

ی
 .ترکیه یم پذیرد و از این کشور برای رسیدک

خارجه آلمان پیش از کنفرانس دوم لیبیا که این هفته در روز چهارشنبه برگزار یم شود، قدرت های وزیر 
 متهم کرد و گفت: 

 
آن های  که دفعه پیش در برلتر  وعده »خارچر را که در لیبیا فعال هستند به وعده خالف

وهای شان را دادند، به آن عمل نکرده اند  «.خروج نتر

، یط یک و نیم سال دست کم  کودک و نوجوان در اروپا جان خود را از   ۴۴۰به اساس یک گزارش رسانه ی 
 .کودک نوزاد شامل جان باختگان اند و بیشت  قربانان در آب غرق شده اند  ۳۵دست داده اند. 

 

( به روز یکشنبه، با استناد به آمار ارائه شده از سوی شبکه رادیو تلویزیون برلتر   .یر براندنبورگ )آر.یر
 ۲۰۱۹تا جون  ۲۰۱۸گزارش داده است که از جنوری  (گمشده در اروپا) «Lost in Europe» تحقیقای  
کودک و نوجوان مهاجر در مستر فرار به سوی اروپا و یا در کشور های عضو اتحادیه اروپا   ۴۴۰حد اقل 

کودک نوزاد شامل این قربانیان اند. گفته شده است   ۳۵جان خود را از دست داده اند. به اساس این گزارش 
یت کودکان در آب غرق شده اند  .که اکتر
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را نتر  شامل قربانیان یم داند که در جریان قاچاق شان در آن کودکای   «Lost in Europe» شبکه تحقیقای  
 در داخل الری ها و کانتیت  ها، و یا در اردوگاه های پناهجویان جان باخته اند. هویت یک 

ً
داخل اروپا، مثال

  .سوم این قربانیان گویا تا هنوز تثبیت نگردیده است

ده گف ته است که مسئولیت رفاه این کودکان در نهایت یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا به رسانه نامتر
ما یم دانیم که به منظور »به دوش مقامات محیل و میل کشور های عضو این اتحادیه است. او گفت: 

ی باید انجام داده شود. در این زمینه خالء های  حفاظت از کودکای  که به اروپا یم آیند، کار های بیشت 
 در مورد اسایس وجود دارد و کمیسیون اتح

ً
ادیه اروپا متعهد است که این خالء ها را مطرح کند، مثال

ی اتحادیه اروپا در قبال حقوق کودکان و سایر اقدامات این اتحادیه در این زمینه ر اتتر
  «.است 

در تحقیقات و نظرسنجر های خود اثرات طوالی  مدت دشواری های فرار  «Lost in Europe»شبکه 
دباالی کودکان و نوجوانا  .ن را نتر  در نظر یم گتر

ای  اش که در نشست اولتر  ماموریت  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در سخت 
 
 نورالرحمن اخالف

مجازی گروه اصیل سازوکار حمایت  برای افغانستان اراد گردید، هشدار داد که جامعه جهای  باید مردم، 
فت های دو دهه گذشته حفظ شود  بخصوص عودت کنندگان و بیجاشدگان داخیل را حمایت کنند و پیشر

 .در غتر آن تعداد زیادی از مردم که به دنبال امنیت هستند کشور را ترک خواهند کرد
 

وزیر امور مهاجرین خطاب به جامعه جهای  بیان کرد که: " افغانستان در وضعیت حسایس قرار دارد. جریان 
 را بر مردم سخت تر کرد اند. تداوم این وضعیت 

ی
تروریست  طالبان با جنایت روزانه شان بیشت  و بیشت  زندک

، مهاجرت بیشت  به کشورهای همسایه و کشوره  بیشت 
ی

ای دورتر خواهد بود. سکوت در باعث بیجاشدک
این مرحله جنایت کاران را بیشت  تشجیع یم کند و به ابعاد بحران مهاجرت یم افزاید. توقع ما این است که 

ی مردم دفاع یمدر برابر جنایت و ظلم در برابر مردم در کنار این که کمک رسای  یم  کنیم کنیم و از حقوق بشر
 ".یم و موقف مبتت  بر عدالت داشته باشیمدر سطح کالن نتر  سکوت را بکشن

 
 همکاران بتر  الملیل را برای ادغام پایدار برگشت کنندگان و بیجاشده های داخیل 

 
وی همکاری های انکشاف

موثر عنوان کرده از ایجاد یک گروه کاری تحت عنوان گروه کاری راه حل های مداوم و ادغام مجدد با 
 های میل و بتر  الملیل عضویت نهادهای میل ختر داد که 

ی
 بتر  نمایندک

 بیشت 
ی

هدف آن اطمینان از هماهنگ
، پالییس میل بیجاشدگان، APF  ،SSAR و ANPDF ی افغانستان درو اجرای موثر تعهدات پیش بیت  شده

اتژی راه حل ها برای پناهندگان افغان، پالییس جامع مهاجرت و فرمان  ریاست جمهوری در مورد  108است 
 .تخصیص زمتر  یم باشد

 
 به تعهد دولت برای عودت داوطلبانه مهاجران، ادغام پایدار شان و دریافت راه

 
حل پایدار برای آقای اخالف

بیجاشده های داخیل اشاره کرده بیان کرد که: "عیل رغم چالش ها از جمله ابهام در وضعیت و افزایش 
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، مردم افغانستان، از جمله عودت کنندگا
ی

ن، آماده حرکت به جلو و ایجاد جامعه ای صلح آمتر  و بیجاشدک
ی های جاری در برچ  از والیت های کشور متأسفانه در حال افزایش بوده و بر آینده  قوی تر هستند. درگتر
و حال مردم تأثتر منف  یم گذارد. مشارکت مداوم جامعه جهای  و حمایت روزافزون آنها از دولت و مردم 

 ".ر زمان دیگری مورد نیاز استافغانستان بیش از ه

 
 

نشست اولتر  ماموریت مجازی گروه اصیل سازوکار حمایت  برای افغانستان از طریق تماس ویدئوی  با اندریکا 
رتوای  رئیس دفت  بخش پناهندگان سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه و نمایندگان جامعه بتر  الملیل 

در کابل تحت ریاست دفت  اتحادیه اروپا  UNHCR کروالین رئیس اداره  اعضای گروه اصیل، خانم وین بیورن
 .مقیم کشور برگزار شد

ېدو    ځواکونو د افغان مهاجرو دوه ډله نیول  چ   د بېالروس له پول  په تت 
د پولنډ د پودالسکا سییم  امنیت 

  .رسېدل  وه رسه دغه هیواد ته

  ځواکونو کرینگ  کیل  ک  هغه 
  د پولنډ امنیت 

ۍ بېلسات د یو ختر له مج  افغان مهاجر  ۱۱د بېالرویس  رست 
  .نیول  چ   له بېالروس څخه په ناقانونه توګه پولنډ ته ننوتیل  وو

  شامیل  دي ۵نارینه او  ۶نیول شویو ک  د ماشومانو په ګډون 
 .ښج 
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ېدو لپاره پیاده مزل کړی دی  پوله ساتونکو وییل  چ   دغو   .کسانو له رسحده د تت 

  پولنډي ځواکونو سوکولکا رسحدي سیمه ک  
د  تنه نور افغان مهاجر نیول  دي.  ۱۱د یو بل ختر له مج 
 .کلونه دي  ۴۵تر  ۱۸دوی عمرونه د 

 
 strazgraniczna.pl :پولنډ کې نیول شوي مهاجر. انځور

  ته استول شوينیول شوي کسان د محکیم  د 
  .دي پرېکړې پر بنسټ یاد کسان توقیف خوی 

بېلسات زیاته کړې چ   د روان میالدي کال په جریان ک  له بېالروس څخه زیات شمت  مهاجر لېټوانیا ته هم 
  دي. 

ه ی   د  اوښت   .مهاجر نیول  دي ۴۰۰له پیل راهییس  لېټوانیای   چارواکو نږدې  ۲۰۲۱په ختر

  په حواله 
کسان له بېالروس څخه په ناقانونه توګه   ۲۰۴ورځو ک   ۱۶یوازې د جون په لومړیو د رسچیت 

 .لیټوانیا ته ننوتیل  دي

ت که به حقوق سازمان حایم پناهجویان )پرو ازول( به مناسبت روز جهای  پناهندگان از اتحادیه اروپا خواس
پناهجویان توجه کند. این سازمان نسبت به نقض کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل متحد ابراز نگرای  

 .نمود
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ی

بر اساس کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان ژنیو، "پناهجویان حق دارند که درخواست پناهندک
اشاره به این جمله، در گفتگو با روزنامه آلمای  کنند." گونت  بورکهاردت، رئیس سازمان پرو ازول با 

"اوزنابروکر سایتونگ" افزود که دولت های اتحادیه اروپا این بخش اصیل کنوانسیون ژنیو را با خطر مواجه 
 .کنندیم

 

فراخواندن گارد »های لیبیا انتقاد کرده گفت که خصوص از برگشت دادن قایق ها در آببورکهارت به
، نقض حقوق «های بتر  الملیلبرای ]مانع شدن[ از ورود مهاجران به وسیله قایق ها، در آبساحیل لیبیا 

ی مهاجرین پنداشته یم  .شودبشر

 «.شونددر لیبیا شکنجه یم» مدیر عامل سازمان آلمای  حایم پناهجویان انتقاد کرد که بسیاری مهاجرین 

شوند، با کمک دولت های اتحادیه اروپا ند و شکنجه یمگتر های  که مورد پیگرد قرار یمامروز آن»او افزود: 
 به جای  بر یم گردند که از شوند. آندو باره نزد شکنجه گران شان با اجبار فرستاده یم

ها دوباره به بدبخت 
 «.آنجا فرار کرده اند

برگزار  برلتر   لیبیا که در چهار شنبه هفته آینده برای دو روز در شهر -قرار است جامعه جهای  در کنفرانس
ریزی کنند. بسیاری از یم شود، تدابتر دیگری را برای ثبات بخیسر به این کشور واقع در شمال افریقا برنامه

، برای رسیدن به قلمرو اتحادیه اروپا از لیبیا یم  .گذرندشهروندان کشورهای افریقای 
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ه جمعه فرانسوي ځواکونو انګلیس کانال ک   له تت  پشل  راهییس  زیات شمت  کډوال  مهاجر وژغورل.  ۸۰تت 
ېدو رسه له فرانیس  څخه برتانیا ته ځان ورسوي  .هڅه کوي چ   له مانش کاناله په تت 

  
ه جمعه د جون میاشت  مهاجر وژغورل شول چ   غوښتل ی    ۸۰ک  هغه  انګلیس یا مانش کانالمه ۱۸تت 

 .برتانیا ته واوړي

 
 مه و ژغورل شوه. انځور: د فرانسې سمندري ځواکونه ۱۶کال د مارچ په  ۲۰۲۰د کډوالو یوه کښتۍ د مانش په کانال کې د 

 سور مت  او 
پاڼه ک  وای   چ   چارواکو لومړی د بولوی    په یوه ختر

د فرانیس  د مانش او شمال  سمندر قومندای 
 .کسان وژغورل  ۴۲امبلتوز اوبو ک  په دوو کښتیو سپاره 

ۍ د لېفرینکوک ساحیل  
یاد مهاجر  کسان سپاره ول.   ۳۸ اوبو ک  وژغورل شوه چ   پگ  لږ وروسته یوه بله کښت 

  په 
 .نیمو بجو کال  بندر ته انتقال شول ۲د ورچ 

  د ژغورل شویو روغتیای   
وضعیت ښه بلیل دی. په وینا ی   یاد کسان بندر ته تر انتقالېدو وروسته  رسچیت 

 .پولیسو ته سپارل شوي دي روغتیای   چارواکو او رسحدي

ېدو رسه برتانیا ته ځان ورسوي له تت    .پشل  راهییس  زیات شمت  مهاجر هڅه کوي چ   د مانش کاناله په تت 

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  
ه سه شنبه د جون میاشت  د دوشنتر  په  تنه نور مهاجر ژغورل  وو.  ۴۶مه چارواکو انګلیس کانال ک  ۱۵تت 

کسان   ۵مه ۷راز د جون پر دغه  کسان د انګلییس  او فرانسوي چارواکو له خوا ژغورل شوي وو.   ۱۱۰شپه 
 .چ   غوښتل ی   په پارو وهلو رسه برتانیا ته واوړي د چارواکو له خوا وژغورل شول

ۍ په حواله تت  کال 
  کړې   ۹۵۰۰د فرانیس  سمندري قومندای 

ېدو لپاره هجر کسانو له مانش کانال څخه د تت 
تنه نور  ۳په یاد کانال ک  ډوب او  ک  شت  ږ کسان  ۲۰۲۰په  .پرتله څلور چنده زیاتوال ښتر   ۲۰۱۹وې چ   د 

 .الدرکه شول

  رس ږ کال تر دې دمه 
و له مج  کسان له دغه کانال څخه تت  شوي   ۵۰۰۷د برتانیا د کورنیو چارو وزارت د شمت 

 .دي

لورې دننګرهار والیت دکډوالو چارو ریاست په همکارۍ د ډاکار موسیس  او خوراک نړیوال سازمان له 
  وشوې. ١٣٠

خوراک  موادو مرست   بېځایه شوو کورنیو رسه دخوراک  او غتر

 

ګول  په  ۍ چ   دجګړو له امله دپچتر اګام ولسوالۍ څخه ددې والیت مرکز ته راکډه شوې وې د غتر
یادې کوری 

ۍ ته د دوو میاشتو لپاره خوراک  مو ٣٠
 اد او روغتیای   کڅوړې ووېشل شوې. مه هرې کوری 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

دو حزب محافظه کار آلمان، دموکرات مسیج )یس دی یو( و سوسیال مسیج بایرن )یس اس یو( یم 
  .مهاجرای  را که مرتکب جرایم یم شوند، تسهیل کندخواهند اخراج پناهجویان رد شده و به خصوص 

روند اخراج مهاجران رد شده و پناهجویان مجرم در مسوده برنامه انتخابای  این دو حزب محافظه کار آلمان 
گزاری  برای پارلمان این کشور یا )بندستاگ( درج شده است. نسخه ای از این پیش نویس به دست ختر

ز نتر  رسیده است
 .رویت 

 
 .ده استاتحادیه دو حزب محافظه کار در آلمان خواهان تسهیل اخراج پناهجویانی است که مرتکب جرمی شده اند یا این که درخواست پناهندگی شان ردش

ما یم خواهیم وظیفه خروج از کشور را بهت  به اجرا در بیاوریم و از جمله اقدامای  »در این سند آمده است: 
مکان های  برای توقیف در میدان های هوای  است تا به این وسیله اخراج دسته  که در نظر داریم، ایجاد 

جمیع آسان تر شود. در صورت نقض مسدودیت مسافرت مجدد به کشور، فرد مهاجر بالفاصله باید به 
 «.قصد اخراج بازداشت شود

صورت جدی اخراج کنیم. آلمان ما یم خواهیم مجرمان و خالفکاران را به »در ادامه این مسوده آمده است: 
بای  کیس که مرتکب کار خالف قانون یم شود، نیست  «.دیگر مجبور به متر 

 شان، 
ی

 به درخواست پناهندک
ی

قرار است که براساس این مسوده، پناهجویای  که در چارچوب روند رسیدک
جازات آن ها وجود داشته در برابر اداره مهاجرت آلمان فدرال )بامف( اطالعات اشتباه داده اند، امکان م

 .باشد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

کیس که به حکومت در مورد هویتش دروغ یم گوید و اینگونه از اخراجش »در ادامه این سند آمده است: 
ی یم کند، حق دریافت مدرک دولدونگ )تحمل( را ندارد  «.جلوگتر

انه تری علیه خالفکاران در  آلمان اتخاذ  نویسندگان این مسوده خواهان این شده اند که سیاست سختگتر
اما اگر اینگونه نباشد، باید در مورد »شود. براین اساس گرچه بسیاری از آن ها شهروندی آلمان را دارند، 

 «.ازهمه اقدامات قانوی  با هدف اخراج از کشور استفاده شود فرد مجرم

 پایبند است
ی

ریس شود که آیا اما باید بر  .آن ها در ادامه نوشته اند، اگرچه هر دو حزب به حق پناهندک
 از آن جا شانس بسیار اندک برای پذیرش درخواست  های شان دارند، یم شود  کشورهای  را که پناهجویان

دسته بندی کرد؟ این اقدام بدون تایید شورای « کشورهای مبدا کوچک و امن»به عنوان 
 .نتر  امکان پذیر است (Bundesrat) فدرال


