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عنوان

صفحه

انگلستان یک سایت ای رنت رنت را برای جلوگتی از هجوم مهاجران ایجاد کرده است « مهاجر نیوز » 4 -----------------------
معی پالییس و تطبیق برنامه ها به هماهنگ بی ر
شت ادارات مددرسان تاکید کرد « ویب سایت وزارت » 6 --------------------
بازداشت  ۳۰۰پناهجو به شمول افغانها از سوی دولت ترکیه در مرز ایران « طلوع نیوز » 7 --------------------------------
معی پالییس و تطبیق برنامه ها به شفافیت بی ر
شت در توزی ع کمک های بشی تاکید کرد « ویب سایت وزارت »8 ----------
یونان مرز خود با تورکیه را باز کرد «  TRTدری » 9 -------------------------------------------------------------------------
بالروس برای جلوگتی از بازگشت مهاجران مرز با لیتوانیا را مسدود یمکند « مهاجر نیوز » 10 -----------------------------
بیش از پنجصد خانواده بیجاشده در کندز تحت پوشش مساعدتهای بشی قرار گرفتند « ویب سایت وزارت » 11 ------
دانش آموزان بجا شده در برس ر
نوشت در فاریاب « رادیو آزادی » 12 ------------------------------------------------------
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ر
می کامل اخبار

وزارت داخله انگلستان یک وب سایت غت رسیم را برای جلوگتی از ورود مهاجران به این کشور راه اندازی
کرده است.
مقامات انگلستان برای جلوگتی از موج مهاجرت یک سایت غت رسیم به نام "آن ده موف" را ایجاد کرده
است .این سایت ر
انت ر
نیت اطالعات مسائل مهاجرت را به زبان های انگلییس ،عرب ،فاریس ،پشتو ،کردی و
ر
یاب ارائه یم دهد.
اریت ی

میگران آن ده موف :این سایت در انگلستان در تالش است تا مهاجران را از سفر غیرقانونی منصرف کند .عکس :برگرفته شده از سایت" آن ده موف"

در صفحه اول سایت نوشته شده است" :آیا شما قصد دارید که به گونه غتقانوب به انگلستان سفرکنید؟»
کاربران ر
اینت رنت که با "بیل" پاسخ یم دهند به بخیس هدایت یم شوند که "خطرات" مربوط به این سفر و
"واقعیات" زندگ در اروپا را با جزئیات توضیح یم دهد .به گونه مثال ،یک پناهجوی که به گونه غتقانوب
به انگلستان آمده است ،از کمک های اجتمایع دولت بهره مند نیم گردد .در بسیاری موارد به هر پناهجو
روزانه تنها پنج پوند در روز پرداخته یم شود.
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این سایت همچنان بیان یم کند که سفر به انگلستان از طریق کانال مانش همراه با خطر است .به گفته این
منبع ر
انت ر
نیت «خطر غرق شدن زیاد است ،به ویژه اگر جلیقه یا واسکت نجات نپوشید .اگر رسایط آب و
هوای دریا به رسعت تغیت کند ،قایق شما واژگون شده و غرق یم گردد».
در این صفحه از جایگزین های قانوب سفر به انگلستان نت آمده است اما در این موارد معلومات مشخیص
داده نشده است که این جایگزین های امن و قانوب برای سفر به انگلستان چیست .در عوض ،معلومات
درخواست پناهندگ در فرانسه و بلژیک توضیح داده شده است .در هر همه حال ،اطالعات مربوط نظر
به درخواست شخص و وارد شدن او در بخش های متفاوت این صفحه داده یم شود.
تبلیغات این سایت در فس بوک و انتستاگرام
اگر چند این سایت توسط وزارت داخله انگلستان به راه انداخته شده است ،اما مشخص نیست که توسط
چه کیس و کدام نهادی ایجاد شده و اداره یم شود .مهاجران در انگلستان یم توانند اطالعات شخیص خود
را در اختیار ادمی سایت به ر
اشتاک بگذارند .سپس این اطالعات به حکومت ارسال یم شود.
در همی حال ،روزنامه انگلییس ایندیپندنت گزارش یم دهد که وزارت داخله انگلستان از ماه دسامتسال
گذشته تا اپریل سال جاری با استفاده از مالیات عمویم ،به ارزش  ۲۳۰۰۰پوند تبلیغات ماهانه را برای این
سایت از طریق فس بوک و انستاگرام راه اندازی کرده است.
وزارت داخله کشور به این رسانه گفته است که هدف این تبلیغات جلوگتی از سفرهای خطرناک مهاجراب
است که از فرانسه و بلژیک وارد انگلستان یم شوند ».مقامات این وزارت یم افزایند« :ما از ارائه اطالعات
ر
حیاب [به مهاجران] عذرخوایه نیم کنیم».
مقامات فکر یم کنند یم توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند
متیو تاردی ،محقق مرکز مهاجرت در انستیتیوت روابط بی الملل فرانسه به مهاجرنیوز گفت« :این سایت
بیانگر سیاست مهاجرت دولت انگلستان است».
به گفته او بنابر قانون برگزیت «مقامات فکر یم کنند یم توانند هر کاری که بخواهند انجام دهند ».بر
اساس پیشنهاد "تغیتات در سیستم پناهندگ انگلستان" که در اوایل جوالی توسط ر
پریت پاتل وزیر داخله
کشور به پارلمان معرف شد ،دولت یم تواند مهاجران را در زماب که مورد ارزیاب قرار یم گتند ،اخراج کند.
وزارت امور داخله همچنان خواستار آن شد که پناهجویان ناپذیرفته شده در کشورهای فرانسه و بلژیک به
انگلستان "غتقابل قبول" ر
تلق شوند.
متیو تاردی افزود« :هیچکس آروز نیم کند که اجساد انسان ها در ساحل پیدا شود .اما دولت انگلستان به
ر
انتخاباب خود استفاده یم کند».
جای مذاکره با اتحادیه اروپا ،از مهاجران به عنوان ابزار برای مقاصد
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شتعلم امله وال معی پالییس و تطبیق برنامه ها که به منظور افتتاح روند توزی ع تذکره ر
الکتونیگ به
بیجاشده های داخیل به والیت بلخ سفر کرده با مسئوالن موسسات مددرسان مقیم آن والیت دیدار کرده
ر
بیشت دو جانب برای رسیدگ موثر به بیجاشده ها صحبت نمود.
و در رابطه به هماهنگ
دراین نشست که روز پنجشنبه  14اسد سال روان در ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان بلخ دایر
شد ،مسئوالن ادارات بی الملیل مددرسان در رابطه به فعالیت و برنامه های روی دست شان برای
ستدند که تمام تالش شان را برای مدد رساب به نیازمندان به
بیجاشدگان داخیل معلومات داده و تعهد ر
خرچ خواهند داد.

غذاب
نمایندگان و مسئوالن اداره هماهنگ کننده کمک های بشی سازمان ملل) ،(OCHAبرنامه
ی
جهان) ،(WFPاداره پناهندگان سازمان ملل) ،(UNHCRاداره حمایت اطفال سازمان ملل)،(UNICEF
سازمان بیالملیل مهاجرت) ،(IOMکمیته مهاجرت دانمارک) ،(DRCموسسه اکتید و برخ ادارات تطبیق
کننده دیگر دراین نشست حضور داشتند.
معی پالییس و تطبیق برنامه ها ضمن تاکید به رسیدگ عاجل و اولیه و رسانیدن کمک به بیجاشدگان
بصورت شفاف و عادالنه تاکید کرده از موسسات خواست که در این زمینه با وزارت امور مهاجرین هماهنگ
ر
بیشت داشته باشند.
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وی همچنان توزی ع تذکره ر
الکتونیگ را در زمینه شفافیت و جلوگتی از فشار و تردد نمایندگان بیجاشده ها
در ادارات مددرسان موثر دانست.
این نشست در حایل برگزار یم شود که در  15روز اخت بیش از  120هزار تن که در نتیجه ناامت های اخت
خانه های شان را ترک کرده اند ،با رهتی وزارت امور مهاجرین از طرف موسسات کمک دریافت کرده اند

پناهجوب های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق ایران در هفته های اخت و در
نگراب ها درباره موخ از
ی
ر
رب افزایش ب سابقه خشونت ها ،بیشت شده اند.

ختگزاری ر
رویتز گزارش کرده است که مقامات ترکیه روز چهارشنبه( ۱۳اسد) اعالم کردند که نتوهای
ر
ر
بیشت آنان از افغانستان استند و یم خواستند از مرز ایران به
امنیت این کشور حدود  ۳۰۰پناهجو را که
ترکیه بروند ،بازداشت کردند.
ر
امنیت ترکیه
بر اساس این گزارش ،این گروه  ۳۰۰نفری که زنان و کودکان را شامل یمشود ،از سوی نتو های
در داخل یک موتر بزرگ پیدا شدند.
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پناهجوب های تازه از افغانستان به ترکیه از طریق ایران در هفته های اخت و در
نگراب ها درباره موخ از
ی
ر
رب افزایش ب سابقه خشونت ها در این کشور ،بیشت شده اند.
کمیساری عایل سازمان ملل متحد در امور پناهندهگان تخمی یم زند که  ۲۷۰هزار افغان از ماه جنوری در
داخل کشور آواره شده اند و تعداد افرادی که مجبور به ترک خانه های خود شده اند به بیش از  ۳.۵میلیون
تن رسیده است.
پناهجوب بحث
وزیران خارجه ترکیه ،افغانستان و ایران در ماه جون روی موضوعات امنیت  ،انرژی و
ی
کردند؛ اما منابع دیپلماتیک ترکیه یم گویند هیچ راهکار خایص بی انقره و تهران برای رسیدگ به موضوع
پناهجوب ها از افغانستان ،وجود ندارد.
ی
گارد ساحیل ترکیه گفته است که مقامات این کشور یک هفته پیش یک قایق حامل بیش از  ۲۰۰پناهجوی
دریاب میان آسیا و اروپا که یمخواست به اروپا برود ،بازداشت کردند.
افغان را در دریای اژه ،ی

شت علم امله وال معی پالن و تطبیق برنامه ها در سفرش به والیت بلخ ،روز پنجشنبه  14اسد سال روان
ر
بیشت
با کارمندان ریاست امور مهاجرین دیدار ،مشکالت و چالش های فراروی شان را استماع و به شفافیت
در توزی ع کمک های بشی تاکید کرد.

مسئوالن محیل وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در والیت بلخ ضمن ارائه معلومات در رابطه به
کارکرد های شان ،رسیدگ به نیازمندان را در رسایط کنوب در کنار مسئولیت کاری ،تعهد انساب و بشی
شان عنوان کردند.
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معی پالییس و تطبیق برنامه ها ضمن هدایات الزم در عرصه بهبود وضعیت کاری د اداری ریاست امور
مهاجرین رسایط کنوب کشور را نیازمند را کار و تعهد صادقانه عنوان کرده بیان کرد که "در رسایط کنوب که
یک رقم از هموطنان ما خانه های شان را ترک کرده و چشم به خدمت رساب های ما دارند ،باید مسئوالنه
و صادقانه برای رسیدگ شان تالش نماییم".
معی پالییس و تطبیق برنامه ها به منظور افتتاح روند توزی ع تذکره ر
الکتونیگ به بیجاشده های داخیل و
برگشت کنندگان در والیت بلخ سفر کرده و این ورند با حضور وی و برخ مسئوالن حکومت محیل آن
والیت آغاز شد.

یونان گذرگاه های مرزی خودبا تورکیه راکه به علت پاندیم کرونااز  17ماه قبل تاکنون بسته بودبازمیکند
یونان تصمیم گرفت گذرگاه های مرزی خود با تورکیه را که به علت پاندیم کرونا از  17ماه گذشته تاکنون
بسته بود را باز کند.

زیربناب و حمل و
هواب ملیک ( )YPAوابسته به وزارت
ی
در بخشنامه سفر مورخ  5آگست که توسط اداره ی
نقل یونان منتش شد ،اعالم شد که شهروندان تورکیه ای که دارای رستیفیکیت واکسیناسیون هستند یا
نتایج آزمایش منق کووید  19-را اعالم یم کنند ،از امروز یم تواند وارد یونان شود.
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در بخشنامه تأکید شد که پر کردن "فورم سفر" حاوی اطالعات شخیص برای شهروندان همه کشورها در
قسمت ورودی یونان همچنان ادامه دارد و ذکر شد که رسایط مورد نیاز برای افراد باالی  12سال از 35
کشور منجمله تورکیه نت معتت است.

هاب از مرز کشورش با لیتوانیا را مسدود کند تا به این وسیله از بازگشت مهاجراب
بالروس قصد دارد بخش ی
که وارد لیتوانیا شده اند ،جلوگتی کند .
ً
این اقدام پس از آن انجام یمشود که بالروس ظاهرا به مهاجران اجازه یمدهد از کشورهای عمدتا جنگ
زده وارد لیتوانیا شوند .لیتوانیا عضو اتحادیه اروپا است.

لیتوانیا محافظت از مرز را تشدید کرده است .اما می گوید که نمی تواند از عهده مدیریت مهاجرانی برآید که با کمک بالروس از مرز عبور می کنند/.عکس: Janis Laizans/REUTERS Janis Laizans/REUTERS

کشورهاب مانند سوریه ،عراق و
لوکاشینکو پیش از این به گونه علت تهدید کرده بود که به مهاجران از
ی
جوب از
افغانستان اجازه ورود به لیتوانیا را خواهد داد .تصور یمشود که این اقدام ظاهرا برای انتقام ی
اقدامات تعزیری اتحادیه اروپا علیه مینسک انجام شده است .
به گفته ختگزاری ر
دولت «بلتا» ،الکساندر لوکاشینکو ،رئیس جمهور بالروس روز پنجشنبه گفت« :از امروز
هیچ کس اجازه نخواهد داشت از مرز عبور کند ،از هیچ طرف نه از جنوب و نه از غرب».
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ً
اتحادیه اروپا بالروس را متهم یمکند که عمدا به مهاجران اجازه عبور از مرز و ورود به اتحادیه اروپا را
یمدهد .در هفته های اخت چند صد مهاجر از بالروس وارد لیتوانیا شده اند.
ر
کیلومتی لیتوانیا با بالروس گرفتار شده اند.
در هشت ماه امسال ،حدود  ۳۵۰۰تن در امتداد مرز ۶۸۰
ر
بیشت آن ها درخواست پناهندگ داده اند.
آژانس محافظت از مرزهای اتحادیه اروپا (فرانتکس) در هفته های اخت برای جلوگتی از افزایش موارد
عبور غت قانوب از مرز ،پرسنل اضاف به لیتوانیا فرستاده است .
این کشیدگ ها یک سال پس از ر
اعتاضات در بالروس ایجاد شده است .در آن زمان بخش های بزرگ از
جامعه ،پتوزی لوکاشینکو را در انتخابات زیر سوال بردند.
اتحادیه اروپا به خاطر نقض حقوق بش در واکنش به تظاهرات صلح آمت و رسکوب خشونت آمت جامعه
مدب ،علیه بالروس اقدامات تعزیری را تصویب کرد.
لیتوانیا یگ از بزر ر
گتین حامیان جنبش دموکرایس بالروس است و از مدت ها پیش به این سو به مخالفان
حکومت بالروس پناه داده است .

غذاب را با همکاری موسسات/NSDO
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کندز مساعدت غت ی
 SCIبه روز چهار شنبه 13 ،اسد سال روان ،برای  547خانواده بیجاشده نایس از جنگ توزی ع نمود.

غذاب توزی ع شد.
پس از
شناساب به هر خانواده بسته های غت ی
ی
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صدها خانواده در حومههای شهرمیمنه مرکز والیت فار یاب به علت جنگ بی گروه طالبان و نتوهای
ر
دولت بجا شده اند.
آنان به رادیو آزادی گفته اند که کودکان شان از ر
رفی به مکتب محروم شده اند.
انیسه یگ از صدها شاگرد است که به علت افزایش جنگ در فاریاب از ر
رفی به مکتب بازمانده.
او متعلم صنف هشتم یگ از مکاتب حومههای شهرمیمنه مرکز والیت فاریاب است.
او به رادیو آزادی یمگوید در نزدیگ مکتبشان جنگ است و از همیرو خانوادهاش مجبور شده که به
شهر میمنه پناه آرد" :این یک حس بد است ما نیمتوانیم به قطور برویم درسهای ما را ادامه دهیم ما به
مکتب رفته نیمتوانیم امیدهای زیادی داشتیم ،یمخواستم در آینده یک استاد عایل انگلییس باشم ،مکتب
ما آتش گرفت".
بیشت از یک ماه بدین طرف در ر
ر
کنتل گروه
ستده ولسوایل فاریاب بشمول حومههای شهر میمنه از مدت
طالبان است.
رفی ر
هرچند حاال در فاریاب طالبان در ساحات زیر حاکمیتشان ر
دختان را به مکتب منع نکرده اند اما انیسه
نگران است که روزی دروازه مکتب به رویش بسته شود و آرزوهایش به باد رود .چون در زمان حاکمیت
گروه طالبان ر
دختان و زنان نیمتوانستند در بتون از خانه درس بخوانند و کار کنند .
عبدالغت  ۴۵ساله رئیس فامیل شش نفری است که بتازگ از قریه قطور میمنه به مرکز شهر پناه برده
است.
او یمگوید که فقط تا صنف سوم درس خوانده چون در آن زمان هم جنگ بود و مکتبشان آتشزده شد
و او نتوانست به آرزویش برسد.
حاال عبدالغت بیم دارد که فرزندانش با رسنوشت او روبرو شوند و بسواد بمانند.
دو پش و یک ر
دخت عبدالغت هم اکنون به علت جنگ در قریه قطور از ر
رفی به مکتب محروم شده اند.
او گفت :یمگویند که مکتبها رسوع شده امتحان یمگتند از ما خو جنگ شد مهاجر شدیم بچهها و ر
دختم
در آنجا مکتب یمخواندند حاال جنگ است ما به شهر آمدیم .جنگ ما را و بچه های ما را بد بخت کرد اگر
همی رقم وضعیت ادامه پیدا کند بچه های ما نتوانند به مکتب بروند و درس بخوانند و امتحان بدهند
آینده آنها هم مثل من یمشود ،مثل من کارگری کنند و دربدر شوند".
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از رسوع مکاتب در مناطق رسدست افغانستان بعد از رفع وضع محدودیتها بخاطر شیوع ویروس کرونا
حدود دو هفته گذشته است.
در همی حال مسئولی ریاست معارف فاریاب یمگویند تالش دارند تا به این مشکل دانش آموزان بجا
شده رسیدگ کنند.

خانوادههای بیجا شده داخلی در والیت فاریاب

احمدهللا عرب رسپرست ریاست معارف فاریاب در صحبت با رادیو آزادی گفت که دانش آموزان بجا شده
را بخاطر ادامه دروسشان به نزدیکترین مکتب به محل که بیجا شده اند ثبت یمکنند .به گفته رسپرست
ریاست معارف فاریاب تا حال دو هزار دانش آموز بجا شده شامل مکتب شده اند" :ما تدابت گرفتیم تمام
شاگردان مکاتب ساحه ناامن را که مربوط معارف شهر است آنها را به اساس درخواست خودشان در مکاتب
مختلف والیت فاریاب بدون در نظر داشت سه پارچه تبدییل تنظیم یمکنیم و تحت پوشش یمگتیم".
آقای عرب نگفت که در جریان جنگ و درگتیهای اخت در والیت فاریاب چه تعداد دانش آموز از ر
رفی به
مکتب محروم شده اند .
اما نظر به آمارهای رسیم در دوسال گذشته  ۴۵هزار فامیل در فاریاب به علت جنگ از خانههای شان
بجا شده اند.
جنگ بسیاری از چتها را تغیت داده و هنوز نشانهای از پایان ر
یافی جنگ به چشم نیمخورد.
ر
درست نیمدانند که چه وقت به خانه و کاشانهشان باز خواهند گشت .از
بسیاری از بجا شدگان هم به
دید آنان آینده کودکانشان هم چندان روشن به نظر نیمآید.
پته :د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت  ،د جنګلک فابریکی شاته  ۷ ،ناحیه کابل افغانستان
وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

