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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4----------------------------------------------------- دلی سره ول ریله سرپرست سف نیالرحمان حقاني د چ  لیالحاج خل

 5-------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشتند رانینفر مهاجرافغان ازا 900به  کینزد

 6------------------------------------------------------- ې شو شلیوو ېبشري مرست ویکورن ( ۷۰۹پر ) ېک رهارګپه نن

 6------------------------------------------------------ نمودند  افتی در یو بدخشان مواد خوراک یخانواده در غزن 530

 7---------------------------------- به رواندا ای تانیاز بر یسن قانون  ری سازمان ها در مورد فرستادن مهاجران ز ینگران

 9-------------------------------------------------- افغانستان  تیوال ۴هزار خانواده در   ۱۵از  شیکمک ها به ب عیتوز

 10 ----------------------------------------------------------------------------- ترانهیمد  یمهاجر از آب ها ۸۵نجات 

 12 --------------------------------- شوه  لړو وی هځله من رتهیپروسه ب نیت د ترالسه کولو انالد اقامت کار ېفرانسه ک
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  سایټ د وزارت ویب 

 

 

د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمن حقاني په افغانستان کې د چین له سرپرست سفیر "ډینګ  

 یینان" سره ولیدل 

 مرسته رسولو خبرې وشوې په دغه ناسته کې د داخلي بې ځایه شویو په ستونزو او هغوې ته په  
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ښاغلي یینان ویل په دغه سخت وخت کې مونږ د افغانانو هرډول مالتړ ته تیار یو او نږدې به د چین هیواد نورې بشري 

 مرستې هم افغانستان ته راورسېږي 

چې خپلو   ښاغلي حقاني هم د چین له بشري مرستو مننه وکړه او زیاته یې کړه: چین یو ښه ګاونډي دی او مونږ تمه لرو

 مرستو ته به دوام ورکړي 

 

    ویب سایت وزارت

 

 

جوزا طور اجباری و داوطلبانه ازایران   15نفر مهاجر، به تاریخ   736به اساس معلو مات آمریت امورمهاجرین نیمروز  

 .به وطن برگشت نموده است

تن    17خانواده شامل    4تن افراد مجرد طور اجباری و    635تن همراه با  51خانواده ، شامل    14افراد مذکوراز میان  

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 33همراه با 

ازآن میان،   منبع  گفته  و    31خانواده شامل    18به  به   438زن وهمچنان    37مرد  دریافت کمک،  تن مجرد راغرض 

 .معرفی شدند IOMدفتر

جوزا، از طریق مرز سپین بولدک وارد کشور   15خانواده مهاجرافغان مقیم پاکستان نیز به تاریخ    23طبق یک خبر دیگر،  

 .شده اند

 .تن و همه فاقد مدرک بودند 153فامیل های مذکور شامل 
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  ویب سایت وزارت

 

 

( ۷۰۹مه د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لورې په ننګرهار والیت کې له )(۱۵روان کال د غبرګولي په )  د

 .بې ځایه شویو، راستنېدونکو او زیانمنو شویو کورنیو سره مرسته وشوه

کیلو    ۲۹بوره،    کیلو دال،  ۱۴لیتره غوړي،    ۶کیلو اوړه،    ۶۰کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه چې(  ۴۸۱له )

 .وریجې، یو کیلو مالګه شامل دي، چې د اسالمیک ریلیف مرستندویه ادارې له خوا وشوه

 .موسسې له خوا وشوه (IRC) زره افغانیو نغدي مرسته د( ۲۴کورنیو سره د ) (۲۰۸)

د بریښنا   لخوا یو سولر تخته، یو بطرۍ او (ARSDO) کورنیو ته د   ۲۰او همدارنګه د شیخ مصري په ښارګوټي کې  

 .ځینې وسایل ورکړل شول، چې له سروې وروسته د ننګرهار د مهاجرینو ریاست استازي ته وویشل شول

 ویب سایت وزارت
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برای   غزنی  و  بدخشان  والیات  گان  کننده  وعودت  مهاجرین  امور  های  بضاعت   530ریاست  بی  بیجاشده  خانواده 

 .جوزای مساعدت نمود 15متضررحوادث طبیعی، معیوبین، وورثه شهدا به تاریخ 

که از   مساعدت مذکور، برای هر خانواده سروی شده، یک بوجی برنج ویک بوجی گندم از مساعدت کشور چین بوده که

 .طریق اداره های امور مهاجرین والیات یاد شده توزیع شد

 مهاجر نیوز  

مهاجری که قرار است هفته آینده به رواندا فرستاده شوند، افغان ها نیز    ۷۰به گزارش رسانه های بریتانیایی، در میان  

شامل هستند. در میان آنها مهاجران زیر سن قانونی نیز حضور دارند. سازمان ها از فرستادن این مهاجران زیر سن به 

 .رواندا ابراز نگرانی می کنند
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را که به گونه غیرقانونی وارد انگلستان شده اند، در هفته   پناهجو ۷۰وزارت داخله کشور انگلستان اعالم کرده است که 

 .ماه جون به رواندا می فرستد ۱۴آینده در 

سازمان های امدادی می گویند که دولت ممکن است تعدادی پناهجویان زیر سن قانونی را در میان مهاجران دیگر به  

ویان توسط وزارت کشور ابراز تردید کرده و گفته اند که  رواندا بفرستد. این سازمان ها نسبت به روند ارزیابی سن پناهج

 .ممکن است تعدادی از پناهجویان زیر سن قانونی بالغ ارزیابی شوند

سال که برای اخراج به رواندا   ۱۸روزنامه بریتانیایی گاردین روز یکشنبه پنجم جون گزارش داد که یک پناهجوی زیر  

 .یک وکیل از آنجا آزاد شده استدر در یک اردوگاه به سر می برد با کمک 

پناهجوی که خبر اخراج به رواندا را دریافت کرده اند و در حال حاضر در مرکز اخراج نگهداری می شوند    ۷۰دو تن از  

 .سال سن دارند، اما وزارت داخله کشور انگلستان این موضوع را تکذیب می کند ۱۶می گویند کمتر از 

 ننگرانی های سازمان های کمک رسا
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که از این گروه پناهجویان حمایت می کند، می گوید که با وزارت کشور در  Care4Calais کلر موزلی موسس سازمان 

وزارت کشور مورد تعیین سن مهاجران مخالف است. او به گاردین گفت: »ما دو دیدگاه متفاوت درباره سن داریم، اما  

او گفت که به ارائه کمک های حقوقی به پناهجویان در این زمینه ادامه خواهد  «.هشدار داده است که آنها را اخراج کنند

 .داد

د ارزیابی سن مهاجران توسط  گفت که بسیاری از سازمان ها در مورد رونLove146 UK یک موسسه خیریه دیگر بنام  

سال که با قایق از طریق کانال   ۱۸وزارت کشور نگران هستند. این سازمان همچنان گفت که برخی از پناهجویان زیر سن  

ساله تعیین سن شده اند. سازمان ها می گویند به دلیل اینکه آنها بزرگتر  ۲۳مانش وارد بریتانیا شده اند، از سوی مقامات  

 .آنها تعیین سن شده اند بنا اخراج آنها به روندا احتمال دارد از سن واقعی

هشدار اخراج به رواندا همچنان نگرانی های بهداشتی و روانی را برای پناهجویان در بریتانیا ایجاد کرده است. سازمان 

حال هفته گذشته برخی  ها می گویند که این مسئله در میان برخی از مهاجران باعث اقدام به خودکشی شده است. در همین  

 .از مهاجران در اردوگاه بروک هاوس به خاطر اخراج و مشکالت دست به اعتصاب غذایی زدند

اما وزارت داخله کشور انگلستان بار دیگر اعزام خردساالن بدون همراه به رواندا را تکذیب کرد و گفت که هیچ کس به  

 .طور ناامن اخراج نخواهد شد

 اخراج افغان ها به رواندا

ی که از طریق کانال مانش به بریتانیا می روند افغان هستند. پناهجویان افغان نیز از جمله کسانی بخش بزرگی از پناهجویان 

 .هستند که به خطر اخراج به رواندا مواجه هستند

اگرچه منابع رسمی بازگرداندن افغان ها به افغانستان را تایید نکرده اند، اما یک منبع به اسکای نیوز گفت که نخستین  

 .هفته آینده به رواندا اعزام می شود شامل سوری ها و تعدادی از افغان ها استگروهی که 

 رادیو آزادی 
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  عکس جنبه تزئینی دارد -آرشیف

 .دهد هزار خانواده در چهار والیت افغانستان خبر می  ۱۵های مواد غذایی با بیش از برنامۀ جهانی غذا از کمک 

 

 .های بدخشان، هلمند، کاپیسا و نورستان در جریان هفته گذشته توزیع شدها برای نیازمندان در والیت به نقل از این نهاد، کمک 

 

 .های بشری رسانده استمیلیون تن در افغانستان، کمک  ۱۸به  برنامه جهانی غذا افزوده که در مجموع 

 

 . دارند های فو میلیون تن با گرسنگی شدید روبرو اند و نیاز به کمک  ۲۰بر اساس آمار سازمان ملل متحد، در افغانستان نزدیک به 

 

 مهاجرنیوز

داد. ګفته می  مهاجر را از بحیره مدیترانه از غرق شدن نجات ۸۵دیدبان دریا یا "سی واچ"،  سازمان امدادی آلمانی 

ند، ثبت کرده  با قایق به اتحادیه اروپا خود را رسانده ا شود که در دوماه اخیر ایتالیا افزایش قابل توجه مهاجران را که

  .است
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   عکس از صفحه تویتر سی واچ/ ۳کشتی سی واچ 

  است که آنها مهاجران را در شب شنبه از داخل منطقه جستجو و نجات مربوط مالتا   گفته "۳"سی واچ   خدمه کشتی نجات

مهاجر در   ۳۱۰جریان چند روز، اینک تقریبا  از غرق شدن نجات داده اند. بنابرین بعد از مجموع پنج ماموریت نجات در

 اند. آژانس مطبوعاتی آلمان )دی پی ای( گزارش داده است که این سازمان همچنان  موجودکشتی دیدبان دریا )سی واج(  

کنند. گفته شده است که در جریان    از مقامات درخواست کرده است تا برای پیاده کردن مهاجران یک بندر امن معرفی

 .برگشته استنیز نزدیک منطقه شده بود، اما دوباره  عملیات نجات، یک قایق گارد ساحلی لیبیا

 عکس از سی آی (/۴یکی از کشتی های )سی آی 
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نسبورگ است، وارد ماموریت شده  رگ  که مقر اش در"  ۴شنبه، امدادگران سازمان غیردولتی چشم دریا "سی آی    روز

خواهد خود را عصر پنجشنبه به منطقه عملیاتی اش در مدیترانه    طبق اظهارات خود اش، می"  ۴است. تیم "سی آی  

 .مرکزی برساند

کنند تا مهاجران را که در آب    از سازمان ها و اتحادیه های مختلف همواره به منطقه مدیترانه مرکزی سفر می  داوطلبان

 نجات، بسیاری از این کشتی های نجات می توانند در ایتالیا لنگر بیندازند و  می مانند، نجات دهند. پس از عملیات  ها گیر

 .مهاجران را از کشتی پیاده کنند 

وزارت داخله ایتالیا، در دو ماه گذشته، افزایش قابل توجه مهاجرانی را که با قایق خود را به اتحادیه اروپا رسانده اند، 

 .رده استثبت ک

 ر نیوز  مهاج

 

د ترالسه کولو او نوي کولو اداري   (titres de séjour) فرانسه کې له تیر شاوخوا یوه کال راهیسې د اقامت کارت

پروسه یوازې انالین بڼې ته بدله شوې وه خو اوس د دولت عالي شورا پریکړه کړې چې بهرنیو اتباعو ته باید د دې اجازه  

 .اقامت کارت اداري چارې ترسره کړيورکړل شي تر څو په حضوري ډول د 
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مه، د کډوالۍ د مالتړ یو شمیر سازمانونه په غوښتنه، په انالین بڼه د   ۳د دولت عالي شورا، د جمعې په ورځ د جون په  

اقامت کارت د ترالسه کولو او تمدیدولو حکم ځکه لغوه اعالن کړ چې په دې برخه کې پناه غوښتونکي او نور بهرنیان له 

سره مخامخ و. دغه حکم تیرکال د مارچ په میاشت کې شوی و چې له امله یي بهرني اتباع اړ و چې د اقامت    ستونزو

  .کارت د ترالسه کولو او تمدیدولو لپاره د »پروفیکتور« په دفترونو کې په انالین بڼه د مالقات وخت ترالسه کړي

ي حقونو ټولنه، د فرانسې د وکیالنو سندیکا او یو شمیر فرانسه کې د یو شمیر سازمانونو او ټولنو لکه سیماد، د بشر

نورو بنسټونو وروسته له هغه د دولت عالي دولتي شورا څخه د محکمې د دغه حکم د لغوه کولو غوښتنه وکړه چې د 

 .اقامت کارت د غوښتونکو لخوا دوې ته شکایتونه ورسیدل

و نه السرسۍ، د کارت د تمدید لپاره په انالین ډول د اسنادو د تخنیکي وسایلو کمښت، انټرنټ ته د ټولو پناه غوښتونک 

استول او پر ژبې پوره تسلط نه درلودل هغه ستونزي وې چې انالین سیستم ته یي السرسۍ ګران کړی و. سربیره پر دې  

 .دغه انټرنیټي سیستم یو شمیر سازمانونه هم له ستونزو سره مخامخ کړي و

کې ویلي چې د خلکو اندیښتو ته په پام او او په فرانسه کې د اقامت حق د   د دولت عالي دولتي شورا په خپله پریکړه

ترالسه کولو له امله یي دغه پریکړه کړې. یادې شورا ویلي چې دولت دې داسې یو میکانیزم رامنځ ته کړي چې له امله  

  .سه کولو لپاره السرسۍ ولريیي ټول وشي کوالی د اقامت کارت ترال

په انالین ډول د اقامت کارت ترالسه کول د ځینونو سازمانانونو او د مشرانو جرګې له نیوکو سره مخامخ شوی. د فرانسې 

ور کې ډیرو  د مشرانو جرګې د قانون کمیسیون مشر فرانسوا نویل بوفه دغه سیستم ناکام بولي او وایي:» مونږ په پروفکت

کارکوونکو ته اړتیا لرو ترڅو وشي کوالی د ټولو خلکو غوښتنو ته په وخت سره ځواب ووایي او د هغوې په ادارې 

کارونو کې مرسته وکړي. پرته له دې خلک به ډیر موده په انتظار کې پاتې او بې اسناده به شي چې له دې سره به دوې 

 «.په نامنظم او ناقانونه وضعیت کې پاتې شي

د مشرانو جرګې خبر داری ورکړی چې دغه انالین سیسم په یاده پروسه کې د فساد المل شوی او یو شمیر خلک د نورو  

 .لپاره د پیسو په بدل کې په انالین بڼه د مالقات وخت اخلي

دې سره د هغوې    د اقامت کارت هغه سند چې په فرانسه کې د پروفیکتور دولتي ادارې لخوا بهرنیانو ته ورکول کیږي او له

 .استوګنه قانوني کیږي. د دغه کارت درلودل په فرانسه کې جبري دی
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