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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------ له سلو زياتو کورنيو سره خوراکي توکو مرسته وشوه ېپه نيمروز واليت ک

 4------------------------------------------------ صورت گرفت یمدد رسان اتيوال یاز هزارخانواده در برخ شيب یبرا

 5----------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه ويوزلو کورن ېله ب ېپه لغمان واليت ک

 6------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمودند رانيهزار مهاجرافغان ازا 2حدود 

 7---------------------------------------------------------- کرد افتيرا در «ايتانيبر یامپراطور»افغان نشان  یپناهجو

 9----------------------------------------------------------------- هړسره مرسته وک ويکورن ونهګسل ېپه کابل ک يېترک

 ۱0 ------------------------------------------------------------ ندارند یبه حقوق پناهندگ یمهاجران دسترس کيدر بلژ

 ۱3 ----------------------- افغانستان منظور کرد یدالر را برا ونيليم 793به ارزش  یاضطرار ۀسه پروژ یبانک جهان
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 ویب سایت وزارت

 

(مه، د ۱2د نيمروز واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست د معلوماتو له مخې، د روان کال د غبرګولي په )

 .مرسته وشوه( بې وزلو، زيانمنو، شهيدانو له وارثانو او کونډو سره د خوراکي توکو ۱50چغانسور ولسوالۍ کې له )

د سرچينې د معلوماتو له مخې، نيمروز واليت کې د مهاجرينو چارو رياست له لورې د واليت مقام، امنيه قوماندان او 

کيلو ګرامه غنم د چين له خوا مرسته وشوه او له پېژندنې وروسته ووېشل  ۵0ولسواالنو په شتون کې هرې کورنۍ ته د 

 .شوه

 ویب سایت وزارت
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مساعدت تهيه شده از جانب برخی از موسسات، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرين، برای يک هزارو 

 .جوزا توزيع شد ۱2خانواده مستحق در واليات باميان ، لغمان ، فارياب ، نيمروز ، غزنی و خوست، به تاريخ  334

خانواده در باميان بسته های وسايل ذخيره آب از جانب موسسه رفاه اسالمی ،  700مساعدت يادشده برای هريک از 

خانواده در نيمروز، فارياب و غزنی مواد غذايی شامل يک بوجی برنج و يک بوجی گندم مساعدت  362برای هريک از 

، وبرای هريک  CWSAافغانی از جانب اداره 9۱۱رو هزا 7خانواده در لغمان مبلغ  202کشور چين، برای هريک از 

 .بود IRC هزار افغانی پول نقد از جانب موسسه 24خانواده در خوست 70از 

 د وزارت ویب سایت 
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( شنبې په 5( مه د )۱2غبرګولي په )د لغمان واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست له لوري د روان کال د 

( بې ځايه شويو، معلولينو، کونډو او اړمنو کورنيو ته نغدي مرسته 202ورځ د دغه واليت په دولت شاه ولسوالۍ کې پر )

 .وويشل شوه

موسسې او د لغمان د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست لخوا  (CWSA) ( افغانۍ د9۱۱زره ) 7هرې کورنۍ ته 

 .ل شوېورکړ

 ویب سایت وزارت
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 .جوزا طور اجباری و داوطلبانه ازايران وپاکستان به وطن برگشت نموده اند ۱2نفر مهاجر، به تاريخ  95۱يکهزارو 

 37نفر که از مرز ميلک ، وارد کشور شدند،  442طبق معلو مات اداره امور مهاجرين واليت نيمروز، از ميان يکهزارو 

تن مجرد ديگر  355تن و 47خانواده شامل  9تن افراد مجرد طور اجباری و 905تن و  ۱35خانواده ، شامل 

 .طورداوطلبانه، برگشت نموده بودند

 IOMبه دفترتن مجرد غرض دريافت کمک،  356زن وهمچنان  87مرد و  9۱خانواده شامل  44به گفته منبع ازآن ميان،

 .معرفی شدند

 .نفر بودند، ازپاکستان به کشور برگشته اند 509خانواده که شامل  80درعين حال 

 .به گفته آمر سرحدی رياست مهاجرين واليت قندهار، درسپين بولدک، افراد مذکور فاقد مدرک بودند

 بی بی سی 
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 Sabir Zazaiمنبع تصویر، 

 ، زندگی موفقی را در بريتانيا آغاز کرد.۱999توضيح تصوير، صابر زازی پس از فرار از افغانستان در سال 

های افتخار ای )از نشانمردی که به عنوان يک پناهجو به بريتانيا آمد و اکنون رئيس يک موسسه خيريه است، نشان اوبی

 افت کرده است. امپراتوری بريتانيا( را دري

پشت يک کاميون به شهر کاونتری رسيد. او اکنون مسئوليت شورای  ۱999صابر زازی پس از ترک افغانستان، در سال 

 پناهندگان اسکاتلند در گالسکو را بر عهده دارد.

 ، کار با کودکان پناهنده در بخش آموزش ابتدايی بود.2002اولين کار دکتر زازی در کاونتری در سال 

 «ام.من هرگز برای کسب افتخار به بريتانيا نيامدم، برای امنيت، عزت و حفاظت آمده»دکتر زازی گفت: 

 «اين افتخار برای همه آنهايی است که از من در کاونتری استقبال کردند.»او افزود: 

 به بريتانيا آمده بود.« وضعيت بسيار دشوار»سالگی در  2۴گويد او در سن دکتر زازی می

 «گز به عقب نگاه نکردمهر»

 کرد.اين فعال اجتماعی گفت که در آن زمان تنها هفت کالس تحصيل رسمی داشت، بايد زندگی خود را از صفر شروع می

او برای ياد گرفتن زبان انگليسی به کالج فنی کاونتری رفت و در نهايت به دانشگاه کاونتری رفت و در آنجا درجه 

 «.هرگز به عقب نگاه نکرده است»گويد سی ارشد را به پايان رساند. او میکارشناسی )ليسانس( و کارشنا
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ای که ها اقامت در اين شهر، مديريت مرکز پناهندگان و مهاجران کاونتری را برعهده گرفت، سازمان خيريهپس از سال

 به اسکاتلند نقل مکان کرد. 20۱7کرده بود. او در سال زمانی به او کمک 

من عميقا سپاسگزار همه همکارانم و شورای پناهندگان اسکاتلند و همکاران زيادی هستم که با آنها » دکتر زازی گفت:

 «از نزديک برای کسب حقوق مهاجران کار کرديم.

 «من و همکارانم تالش کرديم که حق رای برای پناهجويان در پارلمان اسکاتلند و شوراهای محلی داده شود.»او افزود: 

اند؛ برخی از آنها در شرايطی مشابه من به های خود شدهميليون نفر مجبور به ترک خانه ۱00ش از بي»گويد او می

 «رسند.بريتانيا می

 «.ژوئن/جون ۱۴آنها با احتمال فرستاده شدن به رواندا روبرو هستند، بزودی، در »دکتر زازی گفت: 

ی ندارد و هرکسی که در بريتانيا به دنبال حمايت است اين فعال اجتماعی گفت که او هيچ تفاوتی با هيچ پناهنده ديگر

 را آورده است.« ها و استعدادهای منحصر به فرد خودهديه»

شوند تا در آنجا به درخواست اند به رواندا فرستاده میبر اساس طرح دولت، برخی از پناهجويانی که وارد بريتانيا شده

توانند تا شود و در صورت قبولی پناهندگی، میها مسکن و حمايت داده میپناهندگی آنها رسيدگی شود. در رواندا، به آن

 پنج سال با دسترسی به آموزش و دريافت حمايت در رواندا بمانند.

« برخالف طبيعت خدا»اين طرح مورد انتقاد سياستمداران، نهادهای خيريه قرار گرفته و اسقف اعظم کانتربری آن را 

 توصيف کرد.

 د آزادي راډیو
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  .په نوم رېګاډي په وسيله افغانستان ته لېږل شوې وې« نېکي»دا هغه مرستې دي، چې د 

 .کورنيو بشري مرستې وېشلي دي ۵00د ترکيې سفارت وايي، په کابل کې يې پر 

په نوم رېګاډي په وسيله افغانستان ته « نېکي»د  دغه سفارت پرون په يوه لنډ بيان کې ويلي، دا هغه مرستې دي، چې

 .لېږل شوې وې

  .ترکيې تر دې مخکې هم په بېالبېلو واليتونو کې له سلګونو اړو کورنيو سره بشري مرستې کړې وې

 

 مهاجرنیوز

 

 
  Plateforme citoyenne d'aide aux réfugiés .بلژیک در خیابان می خوابند صدها مهاجر به دلیل عدم پذیرش در مراکز پناهندگی

به گفته سازمان ها، دولت بلژيک باوجود انتقاد به دليل عدم مديريت درست از پناهجويان، همچنان بر خال قانون پناهندگی 

قرار دهند و از انتقال آنها به مراکز  ادامه می دهد. استراتژی جديد مقامات اين است که افراد دوبلين را در لست انتظار

پناهندگی جلوگيری نمايند. سازمان ها اين اقدام دولت بلژيک را نقض قوانين اروپا و عدم احترام به تصميم دادگاه در ماه 

 .جنوری می دانند
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م پناهجويان در در ابتدای سال، وضعيت آرام به نظر می رسيد. مهاجران در مقابل "پتی شاتو" در روبروی مرکز ثبت نا

بلژيک، روی زمين نمی خوابيدند. يک ماه قبل از آن، ده ها مهاجر به دليل کمبود مکان درمرکز پذيرش، شب را در برابر 

 .همين ساختمان در خيابان سپری کرده و روی کارتن می خوابيدند

ل عدم مديريت پذيرش درست از جنوری توسط دادگاه به دلي ۱7مقامات بلژيک و آژانس فدرال در امور پناهجويان در 

پناهجويان در اين کشور محکوم شدند. دادگاه بروکسل گفت که مقامات اين کشور تعهدات بين المللی خود را زير پا گذاشته 

اين برعهده دولت بلژيک است که »و با محدود کردن حق پناهندگی، غيرقانونی عمل کرده اند. دادگاه در تصيم خود گفت: 

 «.های پناهندگی فراهم کنداسبی را برای رسيدگی به افزايش تعداد درخواستساختارهای من

اردوگاه غيررسمی روبروی "پتی  .مقامات بلژيک در بازگشايی فوری صدها مکان اقامتی به مهاجران به تأخير پاسخ دادند

 .شوندمراقبت نمیدهد که مهاجران توسط مقامات درست شاتو" در اواسط جنوری بسته شده بود و اين نشان می

از اين پس، هر درخواست کننده پناهندگی »بنوه مانسی سخنگوی فداسيل، آژانس فدرال در امور پناهجويان اعالم کرد: 

 «.تواند قبل از رفتن به جای ديگری، در زمان بررسی درخواست خود، يک محل اقامت موقت داشته باشدمی

سازمان سييرکه به دفاع از حقوق مهاجران فعاليت دارد، می گويد:  جسيکا بلومرت، مسئول امور پذيرش و حفاظت در

حدود پنج ماه می شود که دادگاه اعالم محکوميت در برابر دولت بلژيک کرده است اما مقامات هنوز به تصميم دادگاه »

 «.احترام نمی گذارند

آنها اکنون مهاجران را بر اساس وضعيت  مقامات در تالش برای جلوگيری از بحران، استراتژی خود را تغيير داده اند.

آنها طبقه بندی می کنند. از يک سو، پناهجويان در "پتی شاتو" ثبت نام شده و در مراکز اسکان داده می شوند. از سوی 

اند در ليست انتظار قرار ها و افرادی که وضعيت پناهندگی را در يک کشور اروپايی ديگر به دست آوردهديگر، دوبلينی

 .شوندمند نمیگيرند و اکثرا از محل اقامت بهرهمی

مهاجر به مرکز ثبت نام مراجعه می کنند و حدود  200تا  ۱00بين بر اساس گزارش سازمان ها، روزانه به طور متوسط 

 .نفر بالتکليف می مانند ۴0

برای رفتن به کشور های اروپايی گرفتند و سپس در مراکز پذيرش مورد استقبال قرار می پيش از اين مهاجران دوبلينی

ديگر مطلع شده و آنها را به يک مرکز ديگر انتقال می دادند. در بلژيک، تنها سه درصد از مهاجران دوبلينی به کشور 

 .های ديگر فرستاده می شوند. درحال حاضر پرونده اکثريت آنها نامعلوم است و يا هنوز مورد ارزيابی قرار نگرفته است

 «خودشان انتخاب کنندآنها بايد »
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به گفته او تعداد « سيستم پذيرش پناهندگی اشباع شده است، آنها بايد خودشان انتخاب کنند.»بنوه مانسی می گويد: 

مرکز  202۱مکان افزايش يافته است. درحالی که در سال  30500درخواست ها در مرکز، نظر به سال گذشته به 

به طور متوسط، يک پناهجو به مدت يک و نيم سال در مرکز »وی افزود: نفر را داشت.  28000پناهندگی گنجايش 

 «.پناهندگی ميزبانی می شود. اين دوره بسته گی به زمان رسيدگی به پرونده پناهندگی او دارد

 «.بردحل هستيم، اما هميشه آسان نيست و زمان میما همچنان به دنبال راه»کند: بنوه مانسی توجيه می

اکثر آنها در مراکزی که توسط سازمان ها  .يد دولت، مهاجران را وادار می کند تا خود جايگزينی پيدا کننداين سياست جد

اداره می شوند زندگی می کنند و يا در خانه های شخصی مستقر هستند. مهدی کاسو ازسازمان پلتفرم شهروندی برای 

به گفته سازمان ها، ميزان مهاجران « جعه می کنند.مهاجران اکثرا به ما مرا»کمک به مهاجران خاطرنشان می کند: 

ما به همراه »درصد افزايش يافته است. اين مدافع مهاجران می گويد:  65درصد به  ۱۱طی سه ماه گذشته از  دوبلينی

 «.ساير کارکنان سازمان های بشردوستانه برای پذيرايی و حمايت قانونی از مهاجران در خط مقدم هستيم

هجويان، بدون درنظرداشت وضعيت آنها، در خارج از مراکز پذيرش نه تنها با حکم دادگاه در ماه جنوری نگهداری پنا

 .بلکه با قوانين اروپا نيز مغايرت دارد. در واقع بايد از يک دوبلينی تا زمان انتقال واقعی به کشور مسئول مراقبت شود

درخواست تجديد نظر در دادگاه، هر هفته  30کنند. در حدود برای اجرای قانون، وکال در دادگاه مهاجران را کمک می 

 ۱00درخواست در مورد اسکان مهاجران به دادگاه ارسال شده است.  700انجام می يابد. از ابتدای سال تاکنون حدود 

ی گردد و درصد تصميمات اتخاذ شده به نفع پناهجويان بوده است. فرد مهاجر با برگه تصميم دادگاه به مرکز پذيرش برم

 .بالفاصله محل اقامت می گيرد

کنند، به ها فقط به اين موارد رسيدگی میاين کار برای سازمان ها دشوار است. وکال و دادگاه»جسيکا بلومرت می گويد: 

 «.دهداين دليل که فداسيل کار خود را انجام نمی

ز کنترل خود خارج شدند و به شدت از آژانس برج می ا 2۴اين اتهام بر مقامات بلژيک تا حدی مهم است که قضات در 

دادگاه در بروکسل در يک بيانيه مطبوعاتی تأييد می کند که عملکرد صحيح عدالت اجتماعی توسط اين  .فدرال انتقاد کردند

 .وضعيت استثنايی تهديد می شود

عی باشد زيرا فداسيل حق پذيرش اکثريت پرونده های ارائه شده در واقع به نظر نمی رسد که نشان دهنده اختالفات واق

پناهجويان را مناقشه نمی کند، اما منتظر است تا قبل از اعطای اين حق توسط دادگاه محکوم شود. دادگاه در اين مورد 

 «.اين گونه دعوا ها به وضوح جايی در دادگاه ندارد و به ضرر ساير دعواهای ديگر انجام می شود»می گويد: 

يک در زمينه مهاجرت بر کل بخش جامعه تأثير می گذارد، اما به نظر نمی رسد دولت راه حلی را اين استراتژی دولت بلژ

می، هيچ کس به دليل کمبود مکان در مراکز پذيرش، نتوانستند سرپناهی را به  ۱7تا  9ارائه دهد. طبق اطالعات، از 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ن مشکل دچار شدند و دولت برای آنها راه حلی می، باز هم تعدادی زيادی از مهاجران به اي 30دست آورند. روز دوشنبه 

 .را پيشنهاد نکرده است

 آژانس اطالعاتی باختر

 

رسد، برای میميليون دالر  793با نک جهانی و صندوق بازسازی افغانستان سه پروژۀ اضطراری را که ارزش آن به 

 .افغانستان منظور کرده است

ها خدمات اضطراری، ای گفته است که از طريق اين پروژهبه گزارش آژانس باختر؛ بانک جهانی روز گذشته با نشر اعالميه

 .شودصحی و مواد غذايی به نيازمندان افغانستان فراهم می

ط به سازمان ملل متحد در افغانستان و نهادهای غيردولتی ها از سوی مؤسسات مربوبانک جهانی گفته است که اين پروژه

ها، زنان و دختران افغانستان نفع بيشتر خواهند تطبيق خواهد شد. در اعالميۀ بانک جهانی آمده که از تطبيق اين پروژه

 .برد

پاسخگويی ها شامل پروژۀ کمک اضطراری غذايی، پروژۀ معيشت و بهبود شرايط زندگی مردم و پروژۀ اين پروژه

 .اضطراری صحی در افغانستان است
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بر اساس اعالميۀ بانک جهانی، با تطبيق پروژۀ کمک اضطراری غذايی، کشاورزان افغانستان قادر به توليد گندم و ديگر 

 .شوند تا ميزان دسترسی مردم به مواد غذايی بيشتر شودمحصوالت غذايی می

مدت معيشتی را در مناطق شهری و روستايی ايجاد کرده و خدمات کوتاههای پروژۀ معيشت و بهبود شرايط زندگی، فرصت

 .کنداوليه را به نيازمندان عرضه می

يابد. اين پروژه در همچنين از طريق پروژۀ پاسخگويی اضطراری، کيفيت و ميزان دسترسی به خدمات صحی افزايش می

سازی خدمات اساسی برای کودکان و مادران تطبيق ممرکز صحی به هدف مبارزه با ويروس کرونا، پوليو و فراه 2300

 .خواهد شد

است که بانک جهانی در ماه مارچ سال روان ميالدی در واکنش به عدم بازگشايی تمامی مکاتب دخترانه در افغانستان، گفتنی

 .کار چهار پروژۀ خود را متوقف کرده بود

های قول منابع در بانک جهانی گزارش داد که کار سه پروژه در بخشدر ماه اپريل سال روان ميالدی، خبرگزاری رويترز از 

های آموزشی ميليون دالر در بخش پروژه ۱50شود، اما در مورد مصرف صحت، زراعت و تأمين معيشت از سر گرفته می

 .تصميم گرفته نشده است
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