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 مهاجرنیوز

 

 

از طریق بخش خصوصی   گوید که از آغاز ماه می تمامی اسناد و مدارک مربوط به پناهجویان،فرانسه می  دفتر اوفپرا در

   گیرد. عکس از مهاجر نیوزمی قرار هاپناهجویان در اینترنت، در دسترس آنو انفرادی 

از فرانسه می  دفتر حفاظت  تابعیت  افراد بدون  از آغاز ماه می، تمامیپناهندگان و  اسناد و مدارک مربوط به    گوید که 

گیرد. به این ترتیب، ارسال  ها قرار میدر اینترنت، در اختیار آن  پناهجویان از طریق بخش خصوصی و انفرادی پناهجویان

https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/?__cft__%5b0%5d=AZXn6bSzWMiJmJB04U6krUe8WVzNOtt4l9VP7ZFLIqhZdugKv9aZyost3Y5lNVnMC6qKhSTlHBIQI_uQfr847wXZ04rJUb--pxINCUidEbS2eRlczuNuqdMD6jjnRpOtL9OgI66cLIZ7d3ehFsZjUC5Z1oqKcfWn-Uy1mLc-I61Jrfb02q3Jcf7z5Xi55F8BhRA&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/InfoMigrants.prs/?__cft__%5b0%5d=AZXn6bSzWMiJmJB04U6krUe8WVzNOtt4l9VP7ZFLIqhZdugKv9aZyost3Y5lNVnMC6qKhSTlHBIQI_uQfr847wXZ04rJUb--pxINCUidEbS2eRlczuNuqdMD6jjnRpOtL9OgI66cLIZ7d3ehFsZjUC5Z1oqKcfWn-Uy1mLc-I61Jrfb02q3Jcf7z5Xi55F8BhRA&__tn__=%3C%2CP-R
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عمومی اداره مهاجرت فرانسه برای    پناهجویان، متوقف شده است. این اقدام، بخشی از تصمیمهای پوستی به  نامه  اسناد یا

 .کندهایی برای پناهجویان ایجاد میاغلب موارد، دشواری آنالین کردن روند اداری پناهندگی است که در

ازتاریخ دوم می به بعد، تمامی اسناد  ،ااوفپر) بر بنیاد تصمیم تازه دفتر حفاظت از پناهندگان و افراد بدون تابعیت فرانسه

 های پناهندگی پناهجویان، از طریق اینترنت تصامیم این اداره در مورد درخواست  و مدارک اداری مربوط به وقت مصاحبه و

آن  می به  داده  اطالع  کار،ها  این  برای  برای شود.  انفرادی  و  بخش خصوصی  اداره   یک  اینترنت  سایت  در  پناهجو  هر 

ها« و مهاجران زیرسن، روند آنالین را پناهجویان به استثنای »دوبلینی  رانسه اختصاص یافته است. تمامیمهاجرت ف 

 .خواهند کرد دنبال

در خبرنامه اداره مهاجرت فرانسه آمده است که پناهجویان هنگام ثبت درخواست پناهندگی خود در شعبه واحد درخواست 

 GUDA) پناهندگی

خصوصی شان در پورتال اوفپرا ذکر   آورند که در آن اسم و کلید رمز ورود به بخش به دست می یک برگه رهنمایی را    ،(

 .شده است زبان ترجمه ۳۲شده است. برگه یاد شده به 

شود، شناسنامه  باتیلفون یا کمپیوتر، وارد پورتال اوفپرا می مطابق رویه معمول تماس آنالین، هرپناهجو وقتی بار نخست

مشخصات فردی خود را   کند. بعد از ورود به سیستم، پناهجووارد و یک رمز عبور برای خود ایجاد می  اینترنتی خود را

کند. بعد از این مرحله، هر پناهجو  شماره تیلفون همراه( درج می  برای ارتباط با اوفپرا )آدرس محل سکونت، ایمیل و یا

بخش خصوصی پورتال    به درخواست پناهندگی خود درپیامک یا اس ام اس، از اسناد و مدارک مربوط    با دریافت یک

 .داشت اوفپرا آگاهی خواهد یافت و به این اسناد دسترسی خواهد

بروتاین و نوول اکیتین آغاز   در مناطق  ۲۰۲۰شدن مراحل اداری درخواست پناهندگی در فرانسه، در ماه جوالی    آنالین

 .شد و حال در سرتا سر فرانسه تعمیم یافته است

  ۵تا    ۳دو منطقه ذکر شده، بین  »  سادیک، مسئول بخش پناهندگی در سازمان خیریه سیماد به مهاجر نیوز گفت که  ژرار

اند. حال باید دید که آیا این سیستم به اندازه کافی قدرت آن متمرکز کرده  درصد درخواست پناهندگی در فرانسه را در خود

گفته او »تنها در منطقه ایل دو فرانس   ر فرانسه را پوشش دهد یا خیر.« بههای پناهندگی در سرتاسدارد که درخواست   را

 «.دهندهزار پناهجو درخواست می  ۵۰) که پاریس بخشی از آن است( ساالنه 

 انتظار طوالنی برای وقت مالقات آنالین

بعد از آغاز بحران کرونا، مقامسال  طی تا روند اونالین سازی  تالش هستند    های فرانسوی درهای گذشته و مخصوصاً 

  بخش پناهندگی را عمومیت دهند. در ماه جنوری گذشته، وزارت داخله فرانسه  ها از جمله دراداری در بسیاری از عرصه
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چارچوب برنامه »پاسپورت استعدادها« را    درخواست ویزا برای کارشناسان بلندپایه، هنرمندان و دانشجویان خارجی در

 درخواست خود را از کشورهای مربوطه (ANEF-séjour) توانند از طریق پورتالمی  برنامهآنالین کرد. نامزدان این  

 .شان ثبت کنند

های جدی را برای مهاجران و پناهجویان به دنبال دارد. دشواری  اما باید خاطر نشان کرد که اونالین ساختن مراحل اداری،

کارت اقامت در اداره پولیس   ت آنالین برای درخواست یا تمدیداز مدتی به این سو، دسترسی به وقت مالقا  به گونه مثال،

ها در برخی موارد این روند برای خارجیان ماه مهاجران خلق کرده است.  فرانسه )پره فکتور(، دردسر بزرگی را برای

 .کشدمی طول

بود   ه به مهاجر نیوز گفتهسیماد، در ماه فبروری گذشت فرانسه در سازمان لیز فارون، مسئول امور حقوقی حق اقامت در

 .روداداری »یکی از موانع بزرگ در عرصه دسترسی به حقوق خارجیان« به شمار می  که آنالین کردن روند

گوید که »وقتی ادارت دولتی مسئول می   این حال، ژرار سادیک با اشاره به چگونگی پذیرش آوارگان اوکراینی در فرانسه  با

 «.زمینه در اختیار دارند بخواهند، امکانات بزرگی را در این

 ، «آنالین کردن روند پناهندگی باعث »سهولت و آزادی دسترسی به اسناد است که اوفپرا یا اداره مهاجرت فرانسه معتقد

اما به عقیده ژرار سادیک، این روند   .شودهجویان میها برای پناجلوگیری از »اتالف وقت« و »پیگیری فردی« دوسیه

منطقه    است حال آن که نباید از یاد برد که در فرانسه دسترسی به اینترنت از یک   تنها برای افراد »متصل به اینترنت« مفید

ندارد که به برد: »وقتی کسی وجود  رنج می «های دیجیتالیتا منطقه دیگر، کامال متفاوت است و این کشور از »تفاوت

 «.است، استفاده از امکانات اونالین خیلی دشوار است شما بگوید که این یا آن سند الزم

کنند، با وجود داشتن یک تیلفون همراه، به  ها زندگی میهای غیر رسمی در خیمهگذشته از آن، مهاجرانی که در کمپ 

 .اینترنت دسترسی ندارند

پذیری، به روند آنالین دسترسی ندارد،    یک پناهجو ثابت کند به دلیل فردی یا آسیبگویند در صورتی که  وفپرا می  مسئوالن

استثنایی    روند خارج شود و مدارک خود را توسط پوسته دریافت کند. اما این تصمیم خیلی  با توفق اوفپرا از این توانداو می 

  .خواهد بود
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 ویب سایت وزارت 

 

خانواده بی بضاعت بی سرپرست،   190کننده گان والیت میدان وردک مساعدت خوراکی را برای ریاست امور مهاجرین وعودت 

 .ثور سال روان توزیع نمود  16اطفال یتیم، و خانم های بیوه در ولسولی چک به تاریخ 

امور مهاجرین  مساعدت مذکور، برای هر خانواده سروی شده، یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین بوده که که از طریق اداره 

  .آنوالیت توزیع شد 

  23، که برای هرخانواده میلغ CHAخانواده بیجاشده وبی بضاعت دروالیت پکتیکا، مساعدت دفتر 20طبق یک خبر دیگر، برای 

 .ثور توزیع شد 12هزار افغانی بود، از طریق ریاست امورمهاجرین آنوالیت به تاریخ 

 ویب سایت وزارت 

 

خانواده بیجاشده از طریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، درشماری از والیات،    605هزارو    7در جریان یک هفته گذشته،  

 .مساعدت شدند 

یمروز، فاریاب ،  به اساس گزارشات واصله، برای خانواده های مذکورکه شامل بیجا شده، بی بضاعت، معلول ومعیوب، دروالیات ن

 خوست ، هلمند ، غزنی لغمان ، قندهار، بامیان ، کندز ، بلخ وهرات بودند،  

های بهداشتی، آشپزخانه و فامیلی بود،  که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته   های مددرسانی بین المللی کمکهای شماری از سازمان 

 .است توزیع گردیده
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 ي راډیو د آزاد

د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر مېرمنې، جېل بایډن له اوکرایني پناه غوښتونکو د امریکا پر مالتړ د ټینګار لپاره  

رومانیا او سلواکیا ته د خپل څلور ورځني سفر په لړ کې له اوکرایني پناه غوښتونکو سره د مرستې له کبله د مرستندویو 

  .سازمانونو هڅې وستایلې

د ولسمشر جو بایډن مېرمنې جېل بایډن پرون شنبه د رومانیا په پالزمېنه بخارست کې د امریکا په سفارت کې د وینا پر  

یو سازمانونو هڅې هڅوونکې وبللې، چې په اوکراین کې د روسیې د غیرموجه جګړې له کبله د اوکراین  مهال د مرستندو

  .له بېځایه شویو سره روانې دي 

  .هغې د اوکراین له ځینو بېځایه شویو، امریکایي سرتېرو او د رومانیا له چارواکو سره وکتل

 

   پولنډ کې د اوکرایني بې ځایه شویو یو انځور

یاد کډو ملتونو لویه کمشنري  اوکراین څخه نږدې   (UNHCR) الو په چارو کې د ملګرو  کبله له  وایي، د جګړې له 

  .زره کسان یا رومانیا ته ورغلي یا هم له دغه هېواده نورو ځایونو ته تېر شوي دي۸۶۰
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اوکرایني  ۷۰۰۰وا وویل، چې هره ورځ شا و خ (Pablo Zapata) کې د رومانیا استازي پابلو زاپاتا (UNHCR) په

  .وګړي له سرحده تر تېرېدو وروسته رومانیا ته داخلېږي

په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر والدمیر زلینسکي یوه سالکار اولکسي ارستوویچ پرون شنبه ادعا وکړه، چې  

  .اوکرایني ځواکونو د خارکیف او خرسون ښارونو په څنډو کې پرمختګونه کړي دي

اوکراین د پوځ ویاند سرګي براتڅچوک پرون وویل، چې د ا وکراین یوې بې پېلوټه الوتکې د روسیې یوه جنګي کښتۍ د  

  .په تور سمندرګي کې ډوبه کړې ده

 

  .اروپایي ټولنې پرېکړه کړې چې د روان کال تر وروستیو به له روسیې د تېلو واردات بندوي

راین د وسلو او مهماتو یوه زېرمه یې نابوده کړې چې امریکا او اروپایانو جوړه  په ځواب کې روسیې ادعا وکړه، چې د اوک

  .کړې وه

تر دوو میاشتو زیاته موده کېږي چې پر اوکراین د روسیې غیرموجه جګړه روانه ده، چې د مسکو او غربي هېوادونو  

 .ترمنځ یې پراخ کړکېچ ایجاد کړی دی

 دویچوله 

غړو هیوادونو کي د هغو کسانو شمیر چي د پناهندگۍ او یا هم حفاظت له حق څخه برخمن دي،  ۲۷د اروپایي ټولنې په 

 .په تیر میالدي کال کي یو وار بیا راکم سوی دی. د کم سن لرونکو ډیری پناه غوښتونکي افغانان وو
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کال   ۲۰۲۱د اروپایي ټولنې د احصایې ادارې »یوروستات« د چهارشنبه په ورځ په لوکزامبورگ کي اعالن وکړ چي په  

تنه د پناه غوښتني له حق څخه برخمن سوي او یایې هم د    ۳۶۰او     زره  ۲۶۷کي په دغه اتحادیه کي په مجموعي ډول  

پرتله پنځه سلنه کموالی ښیې. د پناه غوښتونکو د حفاظت  کال په    ۲۰۲۰حفاظت نور ډولونه ترالسه کړي. دغه شمیر د  

 .م کال په پرتله هم په ورته ډول راکم سوی وو ۲۰۱۹م او ۲۰۱۸د په الس راوړلو شمیر د 

سلني سهم په لرلو سره، پناه غوښتونکو ته تر ټولو ډیر مثبت ځواب ورکړی دی. تر    ۳۳آلمان د اروپایي ټولنې په کچه د  

سلنه په لرلو سره په دغه   ۷سلنه، اتریش او یونان هر یو    ۸سلنه، هسپانیا    ۱۲سلنه، ایټالیا    ۱۷ه  هغه وروسته فرانس

 .فهرست کي دي

م کال کي د اقامت یو ډول ترالسه کړی   ۲۰۲۱د یوروستات د ارقامو له مخي، د ټولو پناه غوښتونکو نیمایي برخي په  

 .له بشردوستۍ حفاظت څخه برخمن سوي ديسلنه  ۱۹سلنه له فرعي حفاظت او نور  ۳۰دی. د هغوی 

په آلمان کي فرعي حفاظت هغه وخت ورکول کیږي چي د پناه غوښتونکي په خپل اصلي هیواد کي له شکنجې، سزا ورکولو  

 .او یا هم له اعدام سره مخامخ وي

سلنه   ۵فغانستان او سلنه یې له ا ۲۰سلنه یې له سوریې،  ۲۶هغه کسان چي د ساتني شرایط یې پوره کړي دي، شاوخوا 

 .یې له وینزویال څخه ول

https://www.dw.com/ps/afghnistangermanyeu/a-61690749
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م کال کي د اروپایي ټولني غړو هیوادونو، د کم سنه او په قانوني   ۲۰۲۱د یوروستات د رپوټ له مخي، پر دې سربیره په  

تنه ثبت کړی دی. دغه شمیر له هغه د مخکې کال په پرتله ،   ۲۵۵زره او    ۲۳ډول بې سرپرسته پناه غوښتونکو شمیر  

لنه ډیر سوی دی. د دې دلیل ترټولو دمخه دا دی چي له افغانستان څخه ډیری کوچنیانو او تنکي ځوانانو د حفاظت  س ۷۲

سلنه هلکان    ۹۳زرو پناه غوښتونکو له جملې څخه، د کم عمره کسانو شاوخوا    ۲۳غوښتنه کړې ده. په مجموعي ډول د  

 .کلن ول ۱۷او یا هم  ۱۶سلنه  ۶۸ول او د هغوی 

 ي راډیو د آزاد

 

وایي وروستیو درنو اورښتونو او سېالبونو په افغانستان کې   (OCHA) د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره 

  .زیاتې کورنۍ اغېزمنې کړې دي ۴۰۰تر 

زیاتې کورنۍ    ۴۸۵ستان په بېالبېلو برخو کې اورښتونو او سېالبونو تر  ملګري ملتونه وایي له تېرې سې شنبې د افغان

  .کسان کېږي ۳۴۰۰اغېزمنې کړي، چې شا و خوا 

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همږغۍ ادارې اوچا پرون شنبه ویلي، درنو اورښتونو او سېالبونو په بدخشان، بادغیس، 

، کندوز، سمنګان او تخار کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي او اټکل بغالن، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کونړ

  .کېږي چې د سروې تر بشپړېدو پورې د اغېزمنو شویو شمېر ال پسې زیات شي
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کسان مړه او ګڼ نور ټپیان شوي، خو د طالبانو حکومت د مړو   ۳۰د اوچا د اټکل له مخې په دغو سېالبونو کې نږدې  

  .ښیيشمېر تر دې زیات 

  .کورونه زیانمن شوي دي ۸۳۳کورونه څه ناڅه تخریب او  ۴۳۷کورونه تخریب،  ۱۲۷۰اوچا وایي، له تېرې اوونۍ 

 .د طالبانو د حکومت یو ویاند ذبیح هللا مجاهد وایي، له زیانمنو شویو سره د دوی مرستې روانې دي

دي. د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې وزارت په  نوموړي وویل:"د اسالمي امارت په امکاناتو مرستې شروع شوي  

همکارۍ او سرپرستۍ. په دې کې نور ارګانونه هم ورسره همکار دي لکه سره میاشت، د کډوالو چارو وزارت او نورو  

 ".هم خپلې همکارۍ کړي، هغه کسان چې بېځایه شوي، د سېالبونو له کبله یې کورونه نړېدلي، مرستې یې دوام لري

 

   وز کې خلکو ته د بشري مرستو وېشلو انځورپه کند

د طالبانو حکومت د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې وزارت کې د اضطراري پېښو په وړاندې د مبارزې رئیس مال جانان  

 .سایق ازادۍ راډیو ته وویل، د مړو شمېر زیات شوی دی

نور کسان    ۲۶کسان شهیدان او    ۳۷والیتونو کې    ۱۷نوموړي وویل:"د یوې اوونۍ په دوران کې وروستیو سېالبونو په  

کورونه تخریب   ۳۰۴۶کورونه ویجاړ شوي او په قسمي ډول    ۳۶۳ټپیان شوي دي. په دغو والیتونو کې په ُکلي ډول  

 ".شوي دي
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  د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې وزارت ویلي، د ټولو والیتي مسوالنو ته یې امر کړی چې زیانمنو شویو کورنیو سره 

  .مرسته وکړي او تړل شوې الرې پرانیزي

 


