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 صفحه                                                                                                                                     عنوان

 یبخاطر رس جمهور غن   سیرئ استینشست به ر  یبرگزار 
 

 4 ----------- «ارگ  سبوکیصفحه ف»  داخیل جاشدگانیبه ب دگ

 5 ------------------------------- « وز ین ورو ی»  دهد ها ادامه یماخراج افغان استیبه س ی  بر خالف چند کشور اروپا شیاتر 

 7 ------------------------- «وزارت  تیسا بیو » شد  عی    توز  یدر پارک شهر نو کمک عاجل بش   جاشدهیخانواده ب 152به 

 
 

 8 ------------------------------------------------ « کیاسپوتن» هزار مهاجر از افغانستان  ستیب رشیپذ یکانادا برا  آمادگ

 نوِع کمک چیه
 

 تیمقام ول » نشود  عی    خودرسانه توز  گانجاشدهیب یکابل برا  تیحالت اضطرار ول  ۀتیکم  ها بدون هماهنگ

 9 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- «کابل 

 10 ------------ « وز یو نور ی» است  نینو  یبه کمک فناور  انیپناهجو  قیقا یی  اروپا به دنبال رهگ هیبحران افغانستان؛ اتحاد

 12 ------------------------------------------- « یآزاد و یراد»   کنندها در مقابل سفارت پاکستان در پراگ مظاهره یمافغان

 12 -------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » برگزار شد  یکار   یهامجدد پروسه طرایح نشست آموزش  

 .Error! Bookmark not defined « یوله در  چی    دو » افغان را با رسعت انتقال بدهد  کارمندان محیل  خواهد فرانسه یم
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 اخبار کامل  مت   

 به بیجاشدگان داخیل 
 

 رسیدگ
 

ف غن  در خصوص چگونگ نشسن  تحت ریاست رئیس جمهور محمد ارس 
 .دایر گردید

 
در این نشست که قبل از ظهر امروز در ارگ تدویر یافت و مسئولت   ادارات مربوطه حضور داشتند، ابتدا 

 به بیجاشدگان داخیل در 
 

 .شهرکابل، ارائه کردندآنان گزارش کارکردهای شان را در رابطه به رسیدگ
 

 
 

رئیس جمهور غن  پس از استماع گزارش متذکره، به آنان هدایت داد که بخاطر اسکان بیجاشدگان، کمپ 
 .ایجاد گردد و در آن تمام امکانات مورد نیاز از جمله مساجد، برق و سایر سهولت ها، فراهم شود

 بیجاشدگان داخیل کمک یم گردد و تمام میلیون افغای  از جانب من به ۴۰رئیس جمهور افزود که مبلغ 
د  به آنان از طریق کمیته های اضطراری صورت گی 

 
 .فعالیت های رسیدگ
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 به بیجاشدگان داخیل، یک صندوق بخاطر انسجام 
 

همچنان رئیس جمهور تاکید کرد که به منظور رسیدگ
گرفته شود. وی افزود   کمک های سکتور خصویص ایجاد و برنامه کاری عاجل برای ده هزار تن روی دست
خوان میل در قسمت بیجاشدگان داخیل به گونه عاجل تطبیق گردد  .که برنامه دسی 

 آنها مورد گوید همچنان سیاست خود در اخراج افغاناتریش یم
 

قبول قرار های  را که درخواست پناهندگ
 .دهدنگرفته است، ادامه یم

ی  فت هستند و هر روز مناطق بیشی  وهای طالبان در افغانستان در حال پیش  این اتفاق در حالیست که نی 
  .کننداز خاک این کشور را ترصف یم

کسای  که به  » :اسد/مرداد( در این زمینه گفت ۲۳اوت ) ۱۴نهامر، وزیر کشور اتریش روز شنبه  کارل
،حف  «.نزدیک کشور مبدا خود بروند اظت احتیاج دارند باید تا آنجا که ممکن است به کشورهای 

، نزدیک کشور مبدا خود  کسای  که به حفاظت احتیاج دارند باید تا آنجا که ممکن است به کشورهای 

 .بروند

 ای بهچند روز گذشته شش کشور اروپای  در نامهشود که اتریش در حایل مطرح یم اظهارات وزیر کشور 
بررش امکان اسکان پناهجویان  کمیسیون اروپا خواستار مذاکره اروپا با کشورهای  چون ایران و پاکستان برای

  .آلمان، دانمارک و هلند از این موضع عقب نشین  کردند افغان شدند. اما پس از آن کشورهای  مانند 

پناهجویان افغان  اتحادیه اروپا بود که هفته گذشته تاکید کرد همچنان بر بازگشت شش کشور  اتریش یگ از 
 آنها رد شده است، تاکید یم

 
اند در حالیست که دانمارک، هلند و آلمان گفته کند. اینکه درخواست پناهندگ

 .اندازنداجرای این سیاست را به تعویق یم های طالبانرویبه دلیل پیش

مرداد( خطاب به  ۱۹ای در تاری    خ ده اوت )ک، اتریش، آلمان، هلند و یونان در نامهشش کشور دانمار 
پیایم  تواند با مخابرهک اروپا یمکه توقف بازگشت پناهجویان اخراج شده از خا  نوشته بودند کمیسیون اروپا 

ه شهروندان افغانستان برای ترک خاک این کشور به مقصد کشورهای عضو  غلط موجب افزایش انگی  
 .اتحادیه اروپا شود

ایط حساس کنوی  ین نامه همچنت   اذعان کردهامضا کننده ا کشورهای افغانستان که  اند که در مورد رس 
وهای بت    کامل دارند. آنها همچنت   با اشاره به وجود   بین  بوده، آگایهالملیل قابل پیشتوجه به خروج نی 

 ستان و ایراناند تا با افزایش همکاری با پاکاز کمیسیون اروپا خواسته میلیون افغان آواره در منطقه ۴.۶
 .ای را از پناهجویان افغان صورت دهدجانبهحمایت همه

رسد مقصود وزیر کشور اتریش هم تسهیل امکان انتقال این پناهجویان به کشورهای  چون ایران به نظر یم
 .و پاکستان باشد

https://per.euronews.com/2021/08/10/six-eu-countries-warn-against-open-door-afghan-asylum-seekers
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مهاجرت برای  ممنوعیت عمویم اخراج مهاجران عامل مهیم»کشور اتریش در اینباره تاکید کرد:   وزیر 
قانوی  است و تنها به تجارت قاچاقچیان و در نتیجه جنایت  «.زندسازمان یافته دامن یم غی 

 یم وی تاکید کرد که تقریبا تنها جوانان
 

عنوان به»کنند. وی افزود: هستند که در اتریش درخواست پناهندگ
از رفاه اجتمایع در دراز  این اقدامکشور در قبال افراد ساکن در اتریش مسئول هستم. مهمی  از همه با   وزیر 

 «.شودمدت محافظت یم

 
 وزیر کشور اتریش

یش یک  درصد کسای  که در این نظرسنجی  ۹۰نظرسنجی در این خصوص انجام داده است که  روزنامه اوسی 
کت کرده شود که در ماه ژوئن یم ای مربوطاند موافق تصمیم دولت خود هستند. این حمایت به پروندهرس 

ی  رخ داد و یط آن، چهار   .کردند و در نهایت این نوجوان جان باخت  ساله تجاوز  ۱۳افغان به دخی 

برای توقف اخراج این پناهجویان روز چهارشنبه دو کشور آلمان و هلند  در عت   حال با افزایش تقاضاها 
 .اندکردند که اخراج مهاجران افغان را متوقف کرده  اعالم

 آن  دولت آلمان اعالم
 

کشور   ها رد شده است از اینکرده است که مهاجران افغان که تقاضای پناهندگ
وهای دولن  افغانستان  اخراج نیم شوند. آلمان این تصمیم را به دلیل تشدید جنگ بت   گروه طالبان و نی 

 .اتخاذ کرده است
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خانواده  152با همکاری موسسات بت   الملیل به  جرین و عودت کنندگان ولیت کابلریاست امور مها
 .های کمگ توزی    ع کرد بیجاشده در پارک شهر نو بسته

 

سال روان، پس از رسوی و شناسایی یک بسته مواد غذای   اسد  21به هر یک ازاین خانواده ها روز پنجشنبه 
 .هزار پول نقد و یک بسته مواد وسایل بهداشن  توزی    ع شد ۱۴۰۰۰نمک و  شامل آرد، روغن، دال،

ی مخالفان دولت در ولیات بدخشان، کندز ، تخار و بغالن به  این خانواده ها در نتیجه ناامن  ها و درگی 
 .شهر کابل پناه آورده اند

رسای شمایل به مکان های افزون براین روند رسوی، کمک رسای  و انتقال بیجاشده ها از پارک شهر نو و 
 .مناسب ادامه دارد
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 این کشور برای پذیرش حدود  مقامات کانادا از 
 

طالبان  هزار مهاجر از افغانستان که با تهدید  20آمادگ
 نموده است

 
 .مواجه شده اند ابراز آمادگ

آگست( اعالم کرد که حدود  13ت کانادا، روز گذشته )به گزارش اسپوتنیک، ارکومندیسینو وزیر مهاجر  

ان زن، کارمندان حکومت و شهروندان دیگر افغانستای  که   را که شامل رهیی
بیست هزار مهاجر افغانستای 

  از سوی طالبان با تهدید مواجه یم باشند، را یم پذیرد. 

 

فت های زیادی داشته و چندین  کانادا زمای  این تصمیم را اتخاذ یم کند که طالبان در رسارس افغانستان پیش 

 شهر عمده را ترصف کردند. 

وزیر مهاجرت کانادا گفته "وضعیت در افغانستان دلخراش یم باشد و ما نیم توانیم نسبت به این وضعیت، 

 یی تفاوت باشیم."

 یم کنند و 
 

بر اساس این گزارش، این تعداد از شهروندان آسیب پذیر را کسای  که در داخل افغانستان زندگ
ان زن و کارمندان حکومت، فعالن کسای  که به کشورهای همسایه افغانستان فرار کردند  و برعالوه رهیی

نگاران تشکیل یم دهد.   حقوق زن، اقلیت ها و خیی

گزارش شده که با نزدیک شدن طالبان به کابل، نیروهای ویژه کانادایی در تخیله کارمندان سفارت کانادا از کابل  همچنت   

 است. سهم دارند، ولی بنابر حساسیت های امنیتي جزئیات آن فاش نشده
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چهارمت   جلسۀ کمیتۀ حالت اضطرار ولیت کابل تحت ریاست محمدیعقوب حیدری وایل کابل با حضور 
 .یر شدداشت اعضای این کمیته در تالر جلسات مقام ولیت کابل تدو 

 
 به بیجاشده

 
غذای  و رسیدگ  انتقال، توزی    ع مواد غذای  و غی 

 
امون چگونگ گان نخست اعضای این کمیته پی 

یک کردند  .گزارشات خویش را رس 
 

های مکان مناسب و امن انتقال گردیده و برای شان سهولت ۱۹گان در آنان بیان داشتند که این بیجاشده
 .ابتدای  فراهم شده است

 

 
 

ب حیدری وایل کابل بعداز استماع گزارشات اعضای کمیته، هدایت داد که هیچ نوِع کمک از محمدیعقو 
 با کمیتۀ حالت اضطرار ولیت کابل برای بیجاشدهسوی نهادها و اداره

 
گان توزی    ع نشود و ای بدون هماهنگ

د تا تمام کمک نموده و از  های نهادها و موسسات را منسجمبه ریاست اقتصاد ولیت کابل هدایت سیر
 .ها توزی    ع نمایدطریق کمیتۀ انسجام کمک
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های مؤظف ابراز های شهرنو و آزادی توسط کمیتهگان از پارکوایل کابل از انتقال شماری زیادی بیجاشده
تشکری کرد و به ریاست مبارزه با حوادث طبییع هدایت داد تا دو تیم برای این دو ساحه ایجاد نماید، ضمن 

 با حوزات مربوطه بیجاشدهگان در مورد انتقالجاشدهاینکه برای بی
 

گان شان آگایه دیه بدهند در هماهنگ
 .واقیع را شناسای  و انتقال کنند

 
 عاجل به این بیجاشده

 
د که برای رسیدگ گان گان، اعضای این کمیته نمایندههمچنان وایل کابل هدایت سیر
 کنند

 
 .خویش را برای هر کمپ بیجاشده معرف

ات نظاری  جدیدی است که شناسای  قایق های اداره مرزبای  و گارد ساحیل اروپا در حال آزمایش تجهی  
 .پناهجویان را تسهیل یم کند

 
 قایق حامل پناهجویان

نگرای  ها از حرکت  اروپا در حایل در حال آزمایش این سامانه مجهز به فناوری های نوین است که اتحادیه
وی به دنبال موج جدیدی از پناهجویان به سمت اروپا  های گروه طالبان در افغانستان افزایش یافته پیش 

 .است
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از قایق های  جدید مجهز به بالن دوربت   دار است تا مقامات مرزی بتوانند تصویری واضح تر  این سامانه
الکساندروپولیس در شمال یونان و در  حامل پناهجویان را مشاهده کنند. آزمایش این سامانه در فرودگاه

 .لیمنوس در جریان است گ مرز ترکیه و همچنت   در جزیرهنزدی

وی های اخی  گروه طالبان در افغانستان برنامه ریزی شده بود  .طرح آزمایش این سامانه جدید پیش از پیش 

وضعیت کنوی   اداره مرزبای  و گارد ساحیل اروپا درباره این طرح و ارتباط آن با فرانتکس،  سخنگوی
ایط را به ویژه در افغانستان و »افغانستان گفت:  همچنت   تونس زیر نظر داریم و بررش یم  بالطبع ما رس 

اییط که بر موج حرکت مهاجران  «.به سوی اتحادیه اروپا تاثی  یم گذارد کنیم؛ رس 

یم کند. در این سامانه  سطح دریا را فراهمهزار کیلومی  مربیع از  ۴۰جدید امکان نظارت بر مساحن   سامانه
 های  باکیفیت بال از دوربت   های

 نی   استفاده شده است عالوه بر دوربت  
 .تصویربرداری حراری 

ش دهد  .فرانتکس امیدوار است تا با استفاده از سامانه جدید بتواند دامنه نظارت خود بر دریاها را گسی 

شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به دنبال تحولت اخی  افغانستان روند بازگرداندن پناهجویان افغان 
 .به کشورشان را متوقف کرده اند

/مرداد(  پناهجو از غرب منطقه بالکان وارد  ۶۰۰هزار و  ۲۲از ابتدای سال جاری میالدی تا ماه ژوئیه )تی 
 .خاک اتحادیه اروپا شده اند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

اک شمار  برنامه آموزش  طرایح مجدد پروسه های کاری در  وزارت امورمهاجرین و عودت کنندگان با اشی 
 . و شفافیت )امانت(برگزار شدهمکاری اقدام افغانستان برای حسابدیه کارمندان این وزارت به

 

های کاری از چهار روز بدینسو دایر ساده سازی پروسه در نشست یاد شده که با همکاری تخنیگ کمیته
،  های اداریهای کاری و تعیت   یک سند تقنین  برمبنای فعالیتسازی پروسهساده گردید، مدیریت تغیی 
 .مورد بحث قرار گرفت

علم امله وال معت   پا های که از سوی وزارت و نامهوزارت ضمن اعطای تصدیق لییس و تطبیق برنامهشی 
اک   های که باعث رشد و چون برنامهبود، از برگزاری همکنندگان تدارک یافته  موسسه امانت برای اشی 

 
ترف

آموزش  و  هایي برنامهبر ادامه گردند، اظهار خرسندی نموده و کارکنان و موثریت بیشی  کارها در اداره یم
اک کنندگان تاکید   .ورزید تطبیق آن از سوی اشی 

وی سفارت پاکستان در پراگ مظاهره کدیروز ها شماری از افغان   .ردندپیش 

، اتریش، بریتانیا و چندین کشور دیگر اروپای  قبل از این افغان ها چنت   تظاهرای  در ناروی، سویدن، جرمن 
  .داشتند
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

  .مظاهرچیان اسالم آباد را به مداخله در امور افغانستان متهم کردند

 
 ری چک. آرشیف: عکس جنبه تزئینی داردجمهو

 اندک افغانجمهوریت چک 
ً
 یم ها از جمله کشورهای اروپای  است که تعداد نسبتا

 
کنند و شمار در آن زندگ

  .شده اند ها به حیث پناهنده در آن پذیرفتهمحدود افغان

 


