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 صفحه                                        عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار

 4----------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز دو هزار مهاجرافغان ازا شیب

 5------------------------------------------------------------- کا یامر گانیشیم التیاطفال مهاجر افغان در ا یزار جنسآ

 5----------------------------------------------------- کمک شدند تیاز وال یشده، در برخ جایهزار خانواده ب5از  شیب

 6--------------------------------------- را داوطلبانه قبول کنند  ینییاوکرا انیپناهجو  دیعضو با یاروپا: کشورها هیاتحاد

 7--------------------------------------------- کند یم یابیافغانستان را از نو ارز  یبرا رشیپذ یهاحکومت آلمان برنامه

 9----------------------------------- ونانیحکومت  نیافغان توسط منسوب انیحقوق بشر از شکنجه پناهجو  دبانیگزارش د

 10 --------------------------------- کرد  یرا بازرس انیپناهجو یگاه هاآلمان اقامت سیقتل؛ پول کیتن در  ۱۸مشارکت 

 11 ---------------------------------------- تعهد کردند  ین یپناهندگان اوکرا یبرا وروی اردیلیم ۹.۱ده کننکمک یکشورها
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 ویب سایت وزارت 

 

 

حمل طور اجباری و داوطلبانه   18نفر مهاجر، به تاریخ   434هزارو 2به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز 

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل   7تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 1664تن و  263خانواده، شامل  65ان افراد مذکوراز می

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 475تن و 32

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به  406زن وهمچنان  148مرد و  147خانواده شامل  72به گفته منبع ازآن میان،

 .رفی شدندمع IOMدفتر
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 آریانانیوز

وزارت صحت و خدمات انسانی ایالت میشیگان امریکا اعالم کرده است که در حال بررسی اتهامات سوءاستفاده از کودکان  

 مهاجر افغان است

اند نوجوان بدون همراه از افغانستان فرار کرده ۱۹عنوان به نقل از یک رسانه خارجی، پس از به قدرت رسیدن طالبان، به

 .اندهای میشیگان جای گرفتههای اخیر در پناهگاهو در ماه

ات سوءاستفاده باب ویتون، سخنگوی وزارت صحت و خدمات انسانی میشیگان گفته است که در حال بررسی در مورد اتهام

 .کودکان در این ایالت است

این وزارت بیویتون گفت:  و  برابر سوءاستفاده  از همه کودکان در  برای محافظت  را  توجهی جدی  خانه مسوولیت خود 

 .صالح برای بررسی این موارد تماس گرفته استگیرد و با مقامات فدرال ذی می

هایی از بدرفتاری با کودکان  بار در مورد این تحقیقات گزارش داد و گفت که گزارش اولینپروپابلیکا در ماه گذشته برای  

المنافع اداره یا نگهداری  های ساماریتاس و استار مشترکُخردسال در مراکزی در میشیگان وجود دارد که توسط سازمان

 .شوندمی

کارمندان، از جمله لت و کوب یکی از پسران در حین نماز برخی از این اتهامات شامل آزار و اذیت پسران افغانستان توسط  

 .و آزار جنسی در میان ُخردساالن است

 ویب سایت وزارت 
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گذشته   هفته  جریان  در  223هزارو    5در  بیجاشده  مهاجرین  13خانواده  امور  وزارت  دومی  های  واحد  ازطریق  والیت 
 .دندمساعدت ش

طبق گزارشات واصله، برای خانواده های یادشده که شامل بیجاشده ها، بی بضاعت، معلول،معیوب وهمچنان افراد یتیم و 
خانم های بیوه در والیات فاریاب، نیمروز، کندز، ننگرهار؛ غور، قندهار، هلمند، میدان وردک ، غزنی، بدخشان، هرات،  

، های مددرسانی بین المللی ادارات امور مهاجرین، با همکاری وهماهنگی شماری از سازمانبغالن وخوست بودند، ازطریق  
 .های مواد غذایی، بهداشتی، آشپزخانه و فامیلی بود، توزیع گردیدپول نقد، بسته

 مهاجر نیوز 

 

له اتحادیه اروپا در یک نشست ویژه از پیشنهاد پذیرش داوطلبانه پناهجویان اوکرایینی بسیار حمایت کرده اند. وزیران داخ 
  .براین اساس هیچ توافقی در مورد سهمیه های از پیش تعیین شده حاصل نشده است

ه که روز دوشنبه در بروکسل ایلوا یوهانسون، کمیسار أمور داخلی اتحادیه اروپا گفت، در یک دیدار ویژه وزیران داخل
برگزار شد، یک پالن با ده بخش که توسط کمیسیون پیشنهاد شده، با استقبال کشورهای عضو مواجه شده است. براین أساس  

  .«وزیران داخله در این نشست از پذیرش داوطلبانه )پناهجویان اوکرایینی( و هماهنگی بهتر آن »بسیار حمایت کرده اند

 .در این نشست ایجاد سهمیه های از پیش تعیین شده برنامه ریزی نشده اند گفته می شود که

کشور عضو با کمک یک »فهرست« تنظیم شود که   ۲۷به جای آن قرار است پذیرش داوطلبانه پناهجویان اوکرایینی در  
 .میزان فشار بر هرکدام از کشورها را ارزیابی می کند

برای ارزیابی این فشار، شمار پناهجویان اوکرایینی پذیرفته شده، شمار پناهجویان از همه کشورها در سال گذشته و جمعیت 
 .کشور برآورد می شود
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ون اتحادیه اروپا پولند در حال حاضر متحمل بیشترین فشار است و پس از آن کشورهای  براساس این برآوردها، به گفته کمیسی 
 .اتریش و چک قرار دارند. به گفته نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان فدرال، این کشور در جایگاه هشتم قرار دارد

ما ما به التزام بیشتری نیاز داریم« و ا» :فیزر در دیدار با همتایان اروپایی اش از ایجاد یک فهرست حمایت کرد. او افزود
 .گفت که قبال هم »خواهان وعده های الزام آور« همه کشورهای عضو شده است

کمیسیون اتحادیه اروپا روز دوشنبه بر پاسخ منفی به درخواست تعیین سهمیه تاکید کرد. یوهانسون گفت: »ما بر روی ایجاد  
 .«سهمیه یا تقسیم مهاجران کار نمی کنیم

چارچوب این پالن که از ده بخش تشکیل شده، یک سیستم ثبت و راجستر برای تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا ایجاد   در
می شود تا به این وسیله مشخص شود که چه تعداد از آوارگان اوکرایینی خواهان پناهندگی موقت شده است یا این که آن را  

 .دریافت کرده است

داخله اتحادیه اروپا در زمینه دادن پناهندگی به آوارگان اوکرایینی به توافق رسیدند. آن ها اینگونه   در اوائل ماه مارچ وزیران
 .می توانند بدون ارائه درخواست پناهندگی نیز تا سه سال در اتحادیه اروپا باقی بمانند

 .ر مالی بیشتر حمایت کندفیزر، وزیر داخله آلمان فدرال از اتحادیه اروپا خواست که کشورهای میزبان را از نظ

  ۱۷حاال کمیسیون اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده، آن دسته از کشورهای عضو اتحادیه اروپا که متحمل بیشترین فشار شده اند، 
 .میلیارد یورو کمک مالی دریافت کنند

میلیون تن از اوکرایین به    ۲،۳به گفته کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان »یو ان اچ سی ار« تا به حال دست کم  
هزار پناهجوی اوکرایینی ثبت شده    ۲۷۲پولند رسیده اند. در آلمان نیز طبق اطالعات وزارت داخله تا روز دوشنبه حدود  

 .اند

د و فرانسه برای تقسیم پناهجویان اوکرایینی همکاری بسیار نزدیک داشته است. حاال قرار آلمان تا به حال با کشورهای پولن
  .است به گفته فیزر، اسپانیا و کشورهای دیگر نیز برای ادامه تقسیم هماهنگ شده پناهجویان به آن ها اضافه شوند

 دویچوله 

پذیرش مهاجران اوکرایین در آلمان با آغاز جنگ، بر طرح های حکومت ائتالفی آلمان فدرل برای یک برنامه در مورد  

 . دپذیرش کارمندان محلی پیشین افغانستان نیز تأثیر وارد می کن

یک سوال کالرا بونگر، نماینده پارلمانی حزب چپ ها جواب داده است: »تصامیم نهایی  وزارت داخله آلمان فدرال به 

در  حکومت آلمان برای یک برنامه جدید پذیرش، تا به حال اتخاذ نشده است و این تصامیم باید باتوجه به انکشافات کنونی

 «.اوکرایین در نظر گرفته شود
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 شمار افغان های که در روند تخلیه به آلمان آمدند )آرشیف(        

کرده است که باوجود آن پذیرش نیروی های محلی کارمندان پیشین افغانستان   وزارت داخله آلمان همزمان در پاسخ اش تأکید

خصوص در معرض خطر، در وضعیت تغییر یافته ناشی از حمله نظامی روسیه بر اوکرایین، بازهم و نیز افغان های به

 .مانده است»یک امر مهم« برای حکومت آلمان باقی 

رات های آزاد آلمان در قرارداد ائتالف شان اعالم کرده اند: »ما یک برنامه  احزاب حاکم سوسیال دموکرات، سبزها و دموک

کنیم و حاال از آن برای  پذیرش بشری حکومت آلمان را که تا کنون براساس برنامه جنگ سوریه عملی کرده ایم، حفظ می

 «.افغانستان استفاده می کنیم

)طرح( این برنامه پذیرش حکومت آلمان فدرال حساب کرد و به   کالرا بونگر پرسیده بود که چه زمانی می توان با  خانم

چه دلیلی نانسی فیزر، وزیر داخله آلمان برنامه پذیریش را که ایالت های بریمن، برلین و تورینگن برای افغان ها تصویب  

 .کرده اند، مورد تائید قرار نداده است

این تقاضا برای توافقات، برمنبای رأی زنی های شدید جاری در  وزارت داخله آلمان به جواب این سؤال نوشته است که  

مورد گزینه ها برای یک برنامه جدید پذیرش در سطح فدرال در مورد افغان ها و مذاکرات انجام شده در سطح اروپا، فعالً  

 .به تأخیر افتاده است

فیصله شده است که »باید    ۲۰۱۹دسمبر سال    وزارت داخله آلمان افزوده است که در کنفرانس وزرای داخله ایالتی در ماه

 «.برنامه ایالتی پذیرش در سیاست مهاجرت حکومت آلمان فدرال ادغام شود و از آن یک تصویر کلی هماهنگ حاصل شود 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-61417838
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هزار نفر از افغانستان، شامل نیروهای کاری محلی    ۱۹به این سو، سفر حدود   ۲۰۲۱براساس این اظهارات، از ماه می سال  

 .های شان به آلمان ممکن شده استخصوص افغان هایی در معرض خطر و نیز اعضای خانوادهپیشین، به

بونگر، نماینده جناح پارلمانی حزب چپ ها انتقاد کرده است: »این طرز عمل حکومت آلمان فدرال در این زمینه، نشانه 

تواند کاری انجام دهد و اما بر سر راه ایالت های آلمان که می خواهند عمل کنند و ماه ها قبل  ت: خود نمی ناتوانی آن اس

 «.برنامه های پذیرش در این مورد را فیصله کرده اند، با دالیل غیر موجه، مانع ایجاد می کند

برای افغانستان، وابسته به انکشافات در  خانم بونگر افزود: »اگر سخن از آن است که باید برنامه پذیرش حکومت آلمان  

 «.آید که گویا تصمیم به یک زمان خیالی به تأخیر انداخته می شوداوکرایین گردد، چنین به نظر می

  آریانانیوز

ان از جمله باشنده گان افغان را با خشونت و شکنجه مجبور به بازگشت به گوید، دولت یونان پناهجویدیدبان حقوق بشر می
 . کندترکیه می

رسد باشنده کشورهای خاور میانه یا آسیای کند که به نظر میبربنیاد گزارش دیدبان حقوق بشر، یونان مردانی را استخدام می
 .های کوچک کنند و آنها را به وسط رودخانه اوروس ببرندجنوبی باشند تا پناهجویان را حتا برهنه مجبور به سوار بر قایق 

 . کنندهای سیاه یا کماندویی استفاده میهای بالکولوا و کاالکردن صورت خود از ماسکاین مردان اغلب برای پنهان

تا فبروری   ۲۰۲۱  نفر از آنها بین سپتمبر  ۲۳باشنده افغانستان که    ۲۶دیدبان حقوق بشر این گزارش را مبتنی بر مصاحبه با  
 .اند، نوشته استدر سرحد زمینی یونان با ترکیه به عقب رانده شده ۲۰۲۲

های یونانی یا گویند که پس از عبور از ترکیه به یونان، توسط مقام مرد، دو زن و یک پسر می   ۲۳بربنیاد این گزارش،  
 .اندبدون دسترسی به غذا و آب محبوس بودهساعت  ۲۴کردند، بازداشت و بیش از مردانی که خودشان یونانی معرفی می

 .اندهای مختلف مورد لت و کوب قرار داده های یونانی آنها را در زمان که مقام این پناهجویان گفته

 .های یونانی آنها را مجبور کردند که کامال برهنه شونداند که گاهی مقامنفری که با آنها مصاحبه شده، گفته ۲۶نفر از   ۲۲

 .اندهای یونانی، پول، مبایل یا سایر وسایل آنها را نیز سرقت کردههجویان گفتند که مقامهمه پنا

شدند  گرداند توسط مردان غیر یونانی هدایت میهایی که آنها را به ترکیه باز میاند که قایق نفر به دیدبان حقوق بشر گفته  ۱۶
 .دندکرهای عربی یا رایج در آسیای جنوبی صحبت میکه به زبان 

کردند که در وسط رودخانه  کردند، آنها را مجبور میها را هدایت میاند مردانی که قایقتعدادی از مصاحبه شوندگان گفته
 .شوند های انجماد پیاده اوروس، در آب 
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 مهاجرنیوز

 
   ساله دستگیر کند ۳۷عکس تژئینی: پولیس ایالت نوردراین وستفالن در تالش است که یک گروه از مردان را در پیوند به تقل یک مرد  

دستگیر کند. پولیس   ساله در شهر کولن آلمان، پولیس در تالش است که عاملین این رخداد جنایی را  ۳۷در پی قتل یک مرد  

 .کرده است ویستفالن، بازرسی های پناهجویان را در ایالت نوردراینشماری از سرپناه

ایالت ۳۸  در روز دهم مارچ سال روان، یک مرد آلمان هدف حمله یک گروه قرار گرفت. پولیس    ساله در شهر کولن 

  ۱۷مرد را پیدا کنند. سن این مردان از   ۱۸ "گوید که آنان در تالش اند، در پیوند به این "قتل عمدنوردراین ویستفالن می

 .باشندساله دخیل می ۳۷است. به گفته پولیس، این مظنونان در قتل این مرد    ساله، ارزیابی شده ۶۰ساله تا 

اقامتگاه پناهجویان را در شهرهای    اعالم کرد که آنان از صبح روز پنجشنبه به بعد، دست کم شش منزل و چهار  پولیس

 نفر ناشناس دیگر،  ۹تن با حد اقل    ۱۸بازرسی کرده اند. به گفته پولیس این    کولن و ووپرتال، ایالت نوردراین ویستفالن،

  ۲۸از چندین عملیات برای نجاتش، در  مرد قربانی را مورد ضرب و شتم، لگد و ضربات چاقو قرار داده اند. این مرد پس

 .ماه مارچ سال روان جان باخته است

بر بنیاد ارزیابی های تصاویر دوربین های مدار بسته، این افراد مظنون شناسایی شده و پولیس در تالش است که آنان را 

  .بازداشت کند
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 . میان دو خانواده بزرگ از یوگوسالویای سابق بوده استشود که پس زمینه این جنایت، اختالفات خانوادگی گفته می

 صدای امریکا 

 

 

  ۹.۱حمل( متعهد شدند که در مجموع    ۲۰اپریل )  کشورهای کمک کننده از جمله کانادا و کمیسیون اروپا روز شنبه نهم

 .کنند جا شدگان و پناهندگان اوکراینی فراهمهای مالی برای بیاعدت قرضه و یا مس میلیارد یورو را به عنوان کمک،

جا شدگان  میلیارد یورو برای بی  ۱.۸شده بود    های مالی که در وارسا، پایتخت پولند برگزاردر این رویداد جمع آوری کمک

 .د، جمع آوری شدیورو برای پناهندگان که به کشورهای همسایه فرار کرده ان میلیارد ۷.۳داخلی اوکراین و 

عمدتاً از طریق مقامات اوکراینی یا سازمان ملل    میلیارد یوروی این کمک مالی را که  ۴.۱ها و افراد حدود  ها، شرکتدولت

 .شدند متحد توزیع خواهد شد، متعهد

خواهد کرد که   قرضه ویا کمک های بالعوض فراهم موسسات مالی اتحادیه اروپا پنج میلیارد یورو باقیمانده آن را به شکل

مراقبت های   جمله یک برنامه چهار میلیارد یورویی برای کمک به تامین مسکن، آموزش و  های مختلف ازهزینهٔ برنامه

 .خواهدشد صحی برای پناهندگانی که به کشورهای اتحادیه اروپا می رسند،
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کرد،  ظم کانادا این رویداد را میزبانی میصدراع  اورسال فون در الین، رییس کمیسیون اتحادیهٔ اروپا که با جستن ترودو،

به اوکراین،    میلیون  ۶۰۰  –خواهیم یک میلیارد یورو  برای کمیسیون اروپا اعالم کنم که می   توانم امروزگفت: "من فقط می

یورو به کشورهای خط مقدم که چنین کار ارزشمندی   میلیون  ۴۰۰به مقامات اوکراین و بخشی از آن به سازمان ملل و  

 " .تعهد کنیم –کنندآیند کمک میمی کنند و به پناهندگانی کهمی

 " .تر شدن بحران انسانی و افزایش نیازها، واکنش جمعی ما باید سرعت بگیردآقای ترودو نیز گفت: "با عمیق

ها  اوکراین را اعالم کرد و به سایر کشور  عملیات نظامی بر  فبروری  ۲۴والدیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه به تاریخ  

 ."هایی خواهد شد که آنها هرگز ندیده اندعملکرد روسیه موجب "پیامد هشدار داد که هرگونه مداخله با 

نازی"  و برکناری رهبرانی که او آنان را "نیو   کرملین اقدامات خود را به عنوان یک "عملیات ویژه" برای خلع سالح اوکراین

 .نامید، توصیف کرده است

اوکراین بیش از چهار میلیون اوکراینی به کشورهای    براساس آمار ارایه شده از طرف کمیسیون اروپا پس از تهاجم روسیه بر

 .میلیون دیگر در داخل اوکراین بیجا شده اند ۶.۵شده، در حالی که  اتحادیه اروپا پناهنده

 


