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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 4 ------------------------------------ «وزیمهاجر ن»را نقض کرده است  انیدر امور پناهجو  الملیل ی   ب ی   اروپا قوان هیاتحاد

 5 ----- «اطالعات روز » کرد   د ییمهاجرت را تأ ژهیو  یزایو  انیافغان و متقاض انیبه پناهجو  یدالر  ونیلیم ۱۰۰کمک   دنیبا

 6 ---------------------------------- « وز یمهاجر ن» ژغورل شوي  خهڅله مانش کانال  والډک  ۸۸ته تلونکي  ا یتانیفرانسه: بر 

 یرس یبرا د یها با: بخش اعظم بودجه پروژهنیامور مهاجر  ر یوز 
 

 تیبسایو »  یمرصف شود، نه مصارف ادار  ازمندانیبه ن دگ

 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ «وزارت 

 9 ------------------- «یوله در  چی    دو » فرستد  یم یرا به مرز با هنگر  یشت  یشمار مهاجران، رسبازان ب شیافزا در پ   شیاتر 

 10 ---------------------------------«وزیمهاجر ن» در مورد مهاجران افغان انتقاد کرد  شیاتر  ر یاز اظهارات نخست وز  هیترک

 11 ------------------ «وزیورونی» غرق شدند  ب  یزن و کودک در سواحل ل نیمهاجر شامل چند ۵۷سازمان ملل: دست کم 

 13 ------ «یوله در  چی    دو » در آلمان استفاده کرده اند  از فرصت آموزش مسلیک گرانیاز د شت  یرد شده افغان ب انیپناهجو 

ي ماین ړۍ: د روان کال په لوموناما ی  14 ---------- «زو یمهاجر ن»  دل  ېته رس کچ     ډ کار یژوبله د ر  ګولسي مر  افغانستان گ   گ    پي
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 اخبار کامل  می   

  ۷۰درآستانه 
 
مهاجرت،  کنوانسیون پناهجویان ژنیو، یکی   از اعضای شورای کارشناسان برای ادغام و   سالیک

به گفته او اتحادیه اروپا پناهجویان  .اتحادیه اروپا را به نقض بخشهاپي از این کنوانسیون متهم کرده است
 .را تنها یم گذارد

 یونان و ایتالیا را ناشی از سیاست اشتباه پناهندگی این اتحادیه خوانده اند یک نظرسنجی اروپایی نشان می دهد که مردم تجمع بیش از حد مهاجران در کمپ های

ا بندل رئیس شورای کارشناسان برای ادغام و مهاجرت، اتحادیه ا به کوتایه کردن در برابر  روپا را پیت 
در بخشهاپي قوانی   بی   الملیل را در قسمت پناهجویان  پناهجویان متهم کرده و گفته است که این اتحادیه

گزاری آلمان گفته نقض کرده است. این گ به خت   دانشمند علوم سیایس در دانشگاه ایرلنگن شهر نورنت 
 این کنوانس»است 

 
ه و تلنگری باشد بهیادبود از هفتاد سالیک زنان و مردان اروپاپي که آنان در  یون باید انگت  

و باید با رصاحت انگشت انتقاد گذاشته شود که این » است:  او افزوده« برابر پناهجویان مسولیت دارند. 
 «.بار نقض شده اند مسئولیت ها چندین

جهاپ  پناهجویان به شمار یم  انی   این کنوانسیون به روز چهارشنبه هفتاد ساله یم شود و سنگ بنای قو 
 و 

 
حمایت از انسانهاپي را تضمی   یم کند که در کشورهای  رود. کنوانسیون پناهجویان ژنیو حق پناهندگ
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 و یا هم به دلیل تعلقات به یک گروه مشخص اجتمایع و « نژادی، مذهب  و ملیب   » خود به دلیل مسایل
 ۱۹۵۱ماه جوالی  ۲۸به تاری    خ  تعقیب مواجه اند. این کنوانسیونیا به دلیل جهانبیب  سیایس خود با آزار و 

 .به تصویب رسیده است

جزایر یونان یاد کرده است  خانم بندل با اشاره به وضعیت پناهجویان، از کشب  های پناهجویان در حومه
توسط  شوند. همچنان از محافظان ساحیل لیبیا که که با اجبار دوباره به سمت ترکیه برگشت داده یم

 یاد آور گردیده است که کشب  های پناهجویان را درمست  راه متوقف کرده و  اتحادیه اروپا تمویل یم شوند،
 .دوباره به لیبیا یم فرستند

انسانها نباید به کشورهاپي برگشت  یک از عنارص اصیل کنوانسیون پناهجویان ژنیو اینست که»به گفته او
قابل قبول نیست که کشورهای عضو اتحادیه » و تأکید کرد « ندارند.  ب  داده شوند که در آنان تضمی   امنی

 «.اصل را نقض کنند اروپا، این

انساپ   او عالوه کرد که یک دیگر از موارد تخلف در برابر این کنوانسیون اسکان ایط غت  پناهجویان تحت رسر
 «.لیسبوس یونان یم باشد دراردوگاه ها، مثل اردوگاه پناهجویان جزیره

 به نیازهای به میلیون دالری را  ۱۰۰ی امریکا کمک جمهور ایاالت متحدهبایدن، رییس جو 
 

منظور رسیدگ
شمول کساپ  که از ویزای معرض خطر در افغانستان به فوری مهاجران، قربانیان جنگ و دیگر افراد در 

 .ید کرده استشود، تأیمند یمبهره ی مهاجرت به امریکا ویژه

است.  یید کردهاسد( تأ ۱آمده است که آقای بایدن این کمک را روز گذشته )جمعه،  ی کاخ سفیداعالمیه در 
 .ایاالت متحده تأمی   شود های اضطراری به پناهندگان و مهاجراناین مبلغ قرار است از صندوق کمک

طور دوجانبه یا چندجانبه در صورت لزوم، از طریق به ها ممکن استکاخ سفید گفته است که این کمک
، دولتالملیل غت  های بی   الملیل، از جمله سازمانبی    هایکمک به سازمان امریکاپي ارایه  ها و نهادهایدولب 

 .شود

 میلیون دالر از  ۲۰۰ی آن کشور هدایت داده است که مبلغ به وزارت خارجه فرمان دیگر جو بایدن در یک
دیگر افراد در معرض خطر  منظور کمک به مهاجران، پناهندگان، قربانیان جنگ و ی سایر نهادها بهبودجه

 .اختصاص داده شود

وهایبه قرار است این درحال است که امریکا  جمان و همکاران افغان نت 
 زودی انتقال اولی   گروه از مت 

وهای امریکاپي  شمولنفر به ۲۵۰۰امریکاپي را آغاز کند. گزارش شده است که در این گروه،  همکاران افغان نت 
 .شوندیم شان به امریکا منتقلهایهمرای خانواده

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/23/memorandum-on-unexpected-urgent-refugee-and-migration-needs/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/23/memorandum-on-unexpected-urgent-refugee-and-migration-needs/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/07/23/memorandum-on-unexpected-urgent-refugee-and-migration-needs/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/07/23/memorandum-for-the-secretary-of-state-on-the-delegation-of-authority-under-section-506a2-of-the-foreign-assistance-act-of-1961/
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وهای امریکاپي اختصاص داده ویزای وی ۵۰۰هزار و  ۲۶ها، تا کنون براساس گزارش ژه به همکاران محیل نت 
 .شده است

 

طریح را تصویب کرد که براساس آن  مریکای امجلس نمایندگان ایاالت متحده ی گذشته،شنبه هفتهروز پنج
ی مهاجرت امریکا را دریافت افرادی که قرار است ویزای ویژه هزار شهروند دیگر افغانستان به شمار هشت

 .شودیم کنند، افزوده

 .این طرح هنوز از سوی مجلس سنای کانگرس امریکا تصویب نشده است

د اوبو  تنه هغه کډوال ژغورلي یح   غوښتل پي  په ناقانونه ډول د مانش کانال ۸۸ځواکونه  د فرانس  سمندري
ه ورځ   .يکښتیو گ  بریتانیا ته رسیدلي د  ۱۲تنه نور بیا په  ۳۷۸له الرې ځانونه بریتانیا ته ورسوي. تت 

ولو رسه خت  ورکړی یح   د دوشنب   په  ،د فرانسې د شمالي سمندر او مانش قومندانۍ  د یوې اعالمب   په خت 
  په اړه خت  ۲۶ ورځ د جوالی په

 ترالسه کړ یح    مه، دوی د بولیون سور مر سیم  په اوبو گ  د کډوالو د کښب 
 .و، وژغورل شول تنه کډوال یح   په اوبو گ  له ستونزو رسه مخامخ ۱۱وروسته بیا 

   لنډه موده وروسته، د ژغورونکي ډل  له یادې سیم  څخه لومړی
  پیس 

 
ۍ  ۳۲ له دیع نور کډوال له یوې کښب 

ه وه و  ۍ څخه یح   یو حامله داره ښځه هم په گ  ست  ړ گ    ژغورل. په ورته وخت له سیم  څخه په دویمه بت 
 .شوي دي تنه نور هم ژغورل ۴۵بیا 

https://www.etilaatroz.com/128940/us-house-of-representatives-has-approved-a-plan-to-increase-visas-for-afghans/
https://www.premar-manche.gouv.fr/
https://www.premar-manche.gouv.fr/
https://www.premar-manche.gouv.fr/
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 .ټول ژغورل شوي مسافر په بندر گ  د فرانس  رسحدي پولیسو ته سپارل شوي دي

ه ورځ دوشنبه، د مانش کانال د اوبو له الرې  بي سي بي کښتیو گ    ۱۲کډوال په   ۳۷۸راپور ورکړی یح   تت 
 .ځانونه بریتانیا ته رسولي دي

 
 premarmanche@ یک قایق مهاجران در حال عبور از کانال مانش. عکس از

ي یح   د دغه   دایس  مهال تررسه کت  ږ
هیواد د کورنیو چارو وزارت غواړي  بریتانیا ته د کډوالو د اوښتو دغه هچ 
 .د ناقانونه کډوالو د ورتګ مخه و نیسي  ته یح   د کښتیو او الریو له الرې بریتانیا 

ه سه شنبه بریتانیا هوکړه وکړه یح   په وړو کښتیو گ  د مانش کانال له ي د تلونکو کډوالو د  تت  الرې هیواد ته پي
 .میلیونه یورو مرسته وکړي ۶۲،۷مخنیوي په موخه به له فرانس  رسه 

، بریتانیا ته د مانش کانال له الرې د کډوالو د اوښتو   ۲۰۱۸له  په کچه گ  د پام وړ ډېروال راغیل  کال راهیس 
  د روان میالدي

و له مچ      ۶۰۰۰خه شاوخوا کال له پیل څ  دی. د رسمي شمت 
 

کډوال په ناقانونه ډول له دیع
 .رسیدلي دي الرې بریتانیا ته

 

 

https://www.bbc.com/news/uk-57966417
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 وزیر امور 
 
یت ای سلیتتی   رئیس  در نشسب  که نورالرحمن اخالق مهاجرین و عودت کنندگان با خانم است 

  (NRC)ناروی کمیته مهاجرت
 

به  داشتند، تاکید شد که باید بخش اعظم بودجه پروژه ها برای رسیدگ
 .مصارف اداری تطبیق کنندگاننیازمندان به مرصف برسد نه 

 

مقر وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان برگزار  اسد سال روان در  5در این نشست که روز سه شنبه 
سازی و تقویت تجارت رابطه به پروژه اشتغالزاپي از طریق آموزش و فراهم در  NRC شد، مسئوالن اداره

 .برگشت کنندگان و بیجاشده های داخیل، معلومات ارایه کردند برای

 برنامه های اشتغالزاپي بیان کرد که:  وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان ضمن تاکید 
به موثریت بیشت 

 حساس قرار دار  اکنون ما در یک وضعیت
 

اولیه  یم، موج بیجاشده ها در جاده ها و فضای باز نیاز به رسیدگ
فت ایط بودجه آن عده از پروژه های که پیشر  با کمک کننده   دارد، الزم است دراین رسر

 
 ندارد در هماهنک

 
کاق

دوستانه به بیجاشده ها به مرصف برسد گان تعدیل گردیده و در بخش ارایه خدمات  .بشر

هزینه مرصف شده برای کاریاپ  افراد تناسب منطق  با رفع  که باید برریس شود تا   وی همچنان تاکید کرد 
 یم گردد باید بیجاشده نیازهای شان داشته

 
کت ها جهت کاریاپ  معرق ها و  باشد. همچنان افرادیکه به رسر

 .عودت کنندگان نیازمند باشند
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 را به مرزهای این کشور بفرستد. به  رسباز  ۴۰۰اتریش یم خواهد به خاطر افزایش شمار مهاجران، 
 
اضاق

  .شوند، افزایش یافته استمهاجراپ  که در مرزهای اتریش گرفتار یم  گفته وزیر داخله اتریش، شمار 

 

گزاری اتریسر  تانر، وزیر دفاع این کشور اعالم  ، کارل نهامر، وزیر داخله و کالودیا «ای پ  ای»به گزارش خت 
 برای تامی   امنیت ۴۰۰کردند، 

 
ک با هنگری  رسباز اضاق مرزهای این کشور به خصوص مرز مشت 

 .شوند )مجارستان( به کار گماشته یم

شمار مهاجراپ  که در مرزهای اتریش »است:  در ادامه این گزارش به نقل از نهامر، وزیر داخله اتریش آمده
وهای امنیب  اتریش در سال روان تا به « است.  وند، رو به افزایشگرفتار یم ش او در ادامه گفته است که نت 

 .قاچاقت  را بازداشت کرده اند ۲۰۰ حال

گزاری  محافظت از مرزها سخن « شدید»تانر، وزیر دفاع این کشور از تقویت  «ای پ  ای»به گزارش خت 
ول روند مهاجرت است»است:  آن نیاز است. او در ادامه افزوده گفته که به  «.هدف )ما( کنت 

افزایش شمار مهاجران پس  یست که سباستی   کورتس، صدراعظم اتریش به اتحادیه اروپا دربارهدر حال این
وهای غرپ  از افغانستان هشدار داد. او  گفت، در این صورت از افزایش جرائم خشونت آمت     از خروج نت 

 .در اتریش هراس دارد

https://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF/a-58660996
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 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

وضعیت برای انسان ها در آن جا )افغانستان( بحراپ  است و به رسازیری »کورتس روز یکشنبه گفت: 
 «.مهاجران منجر خواهد شد

و اتریش مانند سال  در ادامه گفت، فکر نم کند که با پذیرش شمار انبویه از مهاجران توسط آلمان او 
در  خط مش ۲۰۱۵این که پس از سال  از مشکالت افغانستان حل شود. صدراعظم اتریش افزود،  ۲۰۱۵

قانوپ    .است« خییل خوشحال»تغیت  کرده است،  به اروپا و آلمان برابر مهاجرت غت 

ما باید در سطح اتحادیه اروپا همی   حاال در تابستان دست به کار شویم تا از ایجاد »کورتس در ادامه گفت: 
ی شود ایط مشابه جلوگت   «.رسر

طالبان در  ورپ  هم کهاتریش در ادامه گفت که به سیاست اخراج ادامه یم دهد، حب  در ص صدراعظم
ول در بیاورند ی از کشور را تحت کنت   .افغانستان بخش های بیشت 

 اظهارات نخست وزیر اتریش که گفته است ترکیه محل مناسب  برای مهاجران افغان وزارت خارجه ترکیه از 
کمپ مهاجران اتحادیه اروپا   های ترکیه، این کشور محافظ مرزها یا انتقاد کرده است. به گفته مقاماست، 
  .نیست

 
 :Reuters/U. Bektas عکس از .عکس آرشیف: یک گروه از پناهجویان افغان در مرز ایران و ترکیه

احتمال افزایش مهاجران  سباستی   کورتس، نخست وزیر اتریش روز یکشنبه گذشته ضمن هشدار در مورد 
مناسب تر از این هستند که  افغانستان یا ترکیه مناطق امن، کشورهای همسایه»افغان در اروپا گفت که 

نخست وزیر اتریش افزود که کشورش به اخراج مهاجران « سویدن فرار کنند.  مهاجران به آلمان، اتریش یا 
 .ادامه خواهد داد افغان
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 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

 ۴۰۰کشور اعالم کرده بودند که   های دفاع و داخله اینت وزیر اتریش، وزارتیک روز قبل از اظهارات نخس
 را برای تامی   امنیت مرزهای این

 
ی از افزایش مهاجران، در مرزها جابجا خواهند   رسباز اضاق کشور و جلوگت 

  .کرد

گزاری اناتول، وزارت خارجه ترکیه روز دوشنبه اظهارات نخست وزیر اتریش را  « عجیب»به گزارش خت 
 .توصیف کرده است

ک برای حل مساله مهاجرتاین وزارت در اعالمیه ای روی تالش » و نوشته است که کرده   تاکید  های مشت 
 «.و جای دیگری بروند، خودخواهانه و پ  فایده است این تفکر که مهاجران نباید به اینجا ]اروپا[ بیایند 

مهاجران افغان را نخواهد  ترکیه موج جدید »اعالمیه وزارت خارجه ترکیه همچنی   ترصی    ح کرده که 
کنیم که ترکیه محافظ ع خود را تکرار یماین موض ما در تمایم سطوح،»اعالمیه افزوده است:  «پذیرفت. 

 «.اروپا نخواهد بود مرزی و کمپ مهاجران اتحادیه

ی ایران به ترکیه افزایش یافته است.  ها در افغانستان، شمار مهاجران افغان از طریق مرزهایبا شدت درگت 
ول لو مهاجرتهای این کشور جترکیه گفته است که مقام اما اسمعیل چاتاکیل، معاون وزیر داخله های کنت 

ندیم نشده را   .گت 

آفریقاپي در روز دوشنبه در  الملیل مهاجرت اعالم کرد که در پ  واژگوپ  قایق حامل مهاجرانسازمان بی   
 .اندهمه آنها جان باخته نفر غرق شده و احتماال  ۵۷سواحل لیب  دست کم 

انه است که د  بهت  در این آخرین مورد از فجایع انساپ  غرق در دریای مدیت 
 

ر آن مهاجراپ  به امید زندگ
 .شونداروپا، قرباپ  یم

ساحیل خمس را  الملیل مهاجرت گفت که این قایق روز یکشنبه شهر مساحیل، سخنگوی سازمان بی    صفا 
زنان و کودکان رسنشینان این قایق بودند.  مهاجر از جمله ۵۷ترک کرده بود. خانم مساحیل گفت که حداقل 

 .هستند شدگان شدهغرق ن و دو کودک در میانز  ۲۰او گفت که 

ان و گارد ساحیل لیب  نجات یافتند و به ساحل  ۱۸»خانم مساحیل گفت:  نفر از مهاجران توسط ماهیگت 
 «.بازگردانده شدند

اند که قایق به دلیل مشکل گفته  گفته او بازماندگان این حادثه که شهروندان نیجریه، غنا و گامبیا هستند   به
ایط بد آب و فب    .هواپي واژگون شده است متوقف و سپس در میان رسر

در سواحل لیب  است  دریاپي در کمت  از یک هفته قایق حامل مهاجران در روز دوشنبه دومی   فاجعه واژگوپ  
 .که رسنشینان آن تالش داشتند تا به اروپا برسند
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 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

مهاجر دیگر نت   که  ۲۰ الملیل مهاجرت وابسته به سازمان ملل متحد، دست کماساس اعالم سازمان بی    بر 
الملیل احتمال داده است که شدند. این نهاد بی    اروپا بروند در دریا غرق روز چهارشنبه تالش داشتند به

 .باشند تمام این افراد کشته شده

 
 عکس تزئیتی از واژگونی یک قایق مهاجران در سواحل لیبی

یافته است. سازمان عفو  های گذشته افزایشمهاجران برای خروج از لیب  و رسیدن به اروپا در ماه تالش
ی، بازداشت و به  هزار نفر در  ۷الملل گفت که در شش ماه اول سال جاری، بیش از بی    دریا رهگت 

 .اندشده هاپي در لیب  منتقلاردوگاه

تعداد مهاجران و پناهجویاپ  که هنگام  الملیل مهاجرت در اوایل ماه جاری،بر اساس گزارش سازمان بی   
اند در مقایسه با شش های خطرناک دریاپي جان خود را از دست دادهگذرگاه  تالش برای رسیدن به اروپا در 

 .بیش از دو برابر شده است ۲۰۲۰اول سال  ماه

 اند در نفر در فاصله ژانویه و ژوئن در دریا غرق شده ۱۴۶كه حداقل هزار و   در این گزارش اعالم شده است
انه  .نفر قرباپ  گرفته است ۷۴۱ میان لیب  و ایتالیا مرگبارترین راه بوده و  حال كه مست  دریای مدیت 

 تالملیل مهاجر توئیت سخنگوی سازمان بی   

نفر با وجود  ۱۳۰رخ داد، زماپ  که  آوریل در نزدیکی لیبی ۲۲غرق کشتی حامل مهاجران  مرگبارترین حادثه
 .ا غرق شدندارسال چندین پیام درخواست کمک اضطراری در دری

https://per.euronews.com/2021/04/22/migrants-a-ship-wrecked-with-130-people-on-board
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 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

شود. این خاورمیانه یاد یم عبور غالب مهاجران برای فرار از جنگ و فقر در آفریقا و  لیب  به عنوان نقطه از 
 در سال

 
 .دچار هرج و مرج شد ۲۰۱۱ کشور نفت خت   پس از رسنگوپ  معمر قذاق

ی و نهادهای بی   گروه مور مهاجران و پناهندگان وابسته به سازمان ملل متحد که بر ا الملیلهای حقوق بشر
نهادینه از این  هاست که با استناد به شهادت مهاجران بازمانده، در مورد سوءاستفادهسال نظارت دارند 

 .دهندهای لیب  هشدار یمافراد در اردوگاه

ب و شتم، تجاوز و شکنجه از جمله مواردی است که در گزارش های ار ک الملیل نهادهای بی    اجباری، رص 
  این گزارش ها سوءاستفاده ناظر بر امور مهاجران در لیب  منتشر شده است. بر اساس

ً
از مهاجران معموال

 .است با قایق قاچاقچیان همراه خروج از لیب   های آنان پیش از صدور اجازهخانواده با تالش برای اخاذی از 

قایق های گارد ساحلی این کشور به یک یکی از کشتی اوایل ماه ژوئیه، مسئوالن دریاپي لیب  اعالم کردند که

ها گفتند که این اقدامشان به جهت ممانعت آن .شد، شلیک کرده استمهاجران که در مدیترانه تعقیب می
 .ها به سمت اروپا و به خطر انداخی   جان مهاجران بوده استاز جرکت قایق

دارند، در « دولدونگ»اجازه اقامت موقت  ساپ  که در آلمانمهیا ساخی   فرصت آموزش مسلیک برای ک
داشت. اما شمار کم از پناهجویان رد شده از این فرصت استفاده  مورد اختالف شدید قرار  ۲۰۱۹سال 

شان افغان ها بوده اند کرده اند، که  .بیشت 

 دموکرات و سوسیال مسیچ آلمان مخالف بودند 
 
که با فرصت آموزش مسلیک   اولت  از همه احزاب ائتالق

امت )دولدونگ( دارند، به گونه ای راه برای یک اق« اخراج تعویق»برای پناهجویان رد شده، که برگه اقامت 
 شود. اما حاال معلوم شده است که تنها چند هزار پناهجوی رد شده از این فرصت مطمی   هموار ساخته
 .استفاده کرده اند و بس

.ای  "دی.پ 
گزاری آلماپ   شان رد شده  ،"به اساس گزارش خت 

 
 از همه افغان هاپي که تقاضای پناهندگ

بیشت 
 .تضمی   کنند ریق یک اقامت مطمی   در آلمان را برای خود مسلیک پرداخته اند تا از این ط است، به آموزش

 شان رد  اما شمار کساپ  که از این شانس استفاده کرده اند، در 
 

مقایسه با مهاجراپ  که تقاضای پناهندگ
)دولدونگ( دارند، اندک است. به قول « تحمیل»یا به اصطالح « اخراج تعویق»شده و اقامت موقت 

مرکزی خاریح  ها ثبت  خاریح  در دفت   ۸۰۰۱پایان ماه یم امسال در رسارس آلمان داخله آلمان، تا  وزارت
 .اند داشته« اقامت تحمیل تحصییل»گردیده بودند که به اصطالح 

آنها از افغانستان بوده اند. در جای دوم  وزارت داخله آلمان گفته است که از این جمع بیشت  از دو هزار تن
تن( بوده اند. مهاجران دارنده  ۵۰۰گامبیا و عراق )هر یک با بیشت  از   یپناهجویان رد شده از کشورها

دارند. از هر یک از  تن( در جایگاه سوم قرار  ۴۰۰از ایران و گینه )هر یک حدود « تحمیل تحصییل اقامت»

https://per.euronews.com/2021/07/02/caught-on-camera-libyan-coast-guard-shoots-at-migrant-boat-in-mediterranean-sea
https://per.euronews.com/2021/07/02/caught-on-camera-libyan-coast-guard-shoots-at-migrant-boat-in-mediterranean-sea
https://per.euronews.com/2021/07/02/caught-on-camera-libyan-coast-guard-shoots-at-migrant-boat-in-mediterranean-sea
https://per.euronews.com/2021/07/02/caught-on-camera-libyan-coast-guard-shoots-at-migrant-boat-in-mediterranean-sea
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 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

پناهجوی رد شده برای این آموزش های  ۳۰۰ کشور های ارمنستان، البانیا، نایجریا و پاکستان، حدود 
 .یک ثبت نام کرده اندمسل

 

پناهجویان رده شده ای که اقامت تحمیل دارند و هویت شان تثبیت نشده است، حق استفاده از این 
 .فرصت آموزش های مسلیک را ندارند

 ارائه یم کنند، از سوریه و   در 
 

یت افرادی که در آلمان تقاضای پناهندگ در جایگاه دوم از افغانستان  کل اکت 
 داده اند.  ۱۵۰۰حدود  ون امسالاند. تنها در هر یک از ماه های یم و ج

 
افغان در آلمان تقاضای پناهندگ

 شان در آلمان پذیرفته یم شود، در مقایسه با پناهجویان اما شمار افغان های که
 

سوریاپي  تقاضای پناهندگ
 .به مراتب کمت  است

و میاشتو  افغانستان گ  د ملګرو  ي د روان کال په لومړیو شت  ږ گ  ولسي   ملتونو سیایسي استازولۍ یا یوناما واپي
ي ملیکي مرګ  کال لومړیو   ۲۰۲۱تلفات د ریکارډ کچ   ته رسېدلي دي. په وینا پي  د  و میاشتو گ  نږدې نیماپي شت  ږ

  دهاوښ ژوبله، ښځو، هلکانو او نجونو ته ور 
  .ب 

   افغانستان په
ولو  مه د ۲۶گ  د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما پرون دوشنبه د جوالی میاشب  یو راپور په خت 

و میاشتو گ  رسه وویل، د روان میال    ده. د راپور  ۵۱۸۳ دي کال په لومړیو شت  ږ
ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښب 

  د کال په لومړۍ
ي گ  جګړو  له مچ   .تنه پي  ټپیان کړي دي ۳۵۲۴کسان وژلي او   ۱۶۵۹نیماپي

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.dw.com/fa-af/%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%85%D8%B3%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF/a-58633859
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ي عنارص د ټولو ملیکي تلفاتو د »راپور گ  زیاته شوې: 
:  په ۶۴حکومت مخالق   ۳۹سلو گ  مسوولیت لري یح  

په سلو گ  پي  د  ۱۶اسالیمي دولت د خراسان ډل  له خوا او  په سلو گ  پي  د  ۹لو گ  پي  د طالبانو، نژدې په س
 «.مخالفو ډلو له خوا رامنځ ته شوي دي نامشخصو حکومت

 
 مه. د کابل سوېلي برخه کې ټپې شوې زده کوونکې. انځور: رویټرز۸د می  ۲۰۲۱د 

، »پي  څرګنده کړې یح    بلیل  ده او اندېښنه« ټکان ورکوونک  »یوناما د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله   
ښچ 

  د 
ي گ  د   ۲۰۲۱هلکان او نجوپ  ي برخه جوړوي کال په لومړۍ نیماپي  «.ملیکي تلفانو نږدې نیماپي

و میاشتو گ  د تت  کا ي یح   د روان کال په لومړیو شت  ږ ولسي مرګ »ل پرتله په وینا پي  دغه راپور موندې ښب 
 «.سلنه ډېره شوې ده ۴۷ژوبله 

  »بهت  له پیل رسه سم  یادې ادارې وییلي یم میاشت گ  له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو 
د جدي اندېښب 

ي کېدو په شمت  گ    د ملیکي وګړو د وژل»دا ده یح   « وړ مسله چټک او ځانګړی زیاتوال راغیل « کېدو او ټب 
 .دی

ا په ورته مها انو څخه  ل د افغانستان لپاره دملګرو ملتونو ځانګړې استازې ديت  اليت   له طالبانو او افغان مشر
ي دي یح   

و ته پام وکړي د جګړو پ   خونده او »غوښب  ، ويجاړونکو اغت    «.وحشتناک  تراژیدۍ او پر ملیکي وګړو پي 
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 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 امور مهاجرین وعودت کنندگانوزارت 

داری ورکړی یح    ه ملیکي که د زياتيدونکي تاوتريخوالي مخه ونه نيول »نوموړې خت  کال به پ   شمت  ، نو رس ږ ي
یسر

ي 
 «.افغانان معلول او ووژل یسر

 اړ د خپلو کورونو پرېښودو ته زره افغانان ۲۰۰یوناما زیاته کړې یح   رس ږ کال د جګړو له کبله څه باندې 
  دغه کسان 

ور رسیدل  او یا د وضیعت  یا له دې کبله یح   جګړه د دوی تر دروازو »شوي دي. د راپور له مچ 
ول د بدلون له کبله پ     «.ځایه شوی دي د خرابېدو او د سیم  د کنت ړ

 

https://www.infomigrants.net/ps/search?q=%D8%A8%DB%90+%DA%81%D8%A7%DB%8C%D9%87+

