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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

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

 5-------------------------------------------------------- سره نغدي مرسته وشوه وی( کورن٢١٠له ) ېپه کابل والیت ک

 5------------------------------------------------------------- کمک شد ابیوفار یغزن ات یصد ها خانواده در وال یبرا

 6---------------------------------------------------------- رخ داده است یاردوگاه مهاجران در آتن آتش سوز کیدر 

 8------------------------ به رواندا لغو شد ایتانیاز بر انیپناهجو  یپرواز اجبار نیدادگاه حقوق بشر اروپا، اول ۀبا مداخل

 10 ------------------------------------------------ شوي  ولیپه تور ن اکېښ: اوه کسان د کم عمره مهاجرو د زبسیپار

 11 ------------------------------------- به رواندا مصمم است  انیبه انتقال پناهجو ایتانیپرواز، بر  نیبا وجود لغو نخست

 14 ------------------------------------------------------------- ی شو یپټ ېک زوډمهاجر په  وی ېک ارښ سین فرانسه:
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 ویب سایت وزارت

 
 

جوزا، طور اجباری وداوطلب، ازطریق مرز اسالم قلعه به کشور 24مهاجرافغان مقیم ایران، به تاریخ  تن    651یک هزارو  

 .عودت نموده اند

تن مرد 68خانواده، شامل 54به گفته آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین هرات، در مرز اسالم قلعه، از میان افراد مذکور

تن مجرد بصورت  893زن همراه با  98مرد و87خانواده شامل  67افراد مجرد طور جبری و  432تن زن همراه با  73و

 .داوطلب واردکشور شده اند
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طفل غرض دریافت کمک، 17تن مجرد و 68زن وهمچنان  89مرد و87خانواده شامل  62منبع عالوه نمود که ازآن میان،

 .معرفی شدندWAR CHILDو IOMبه دفتر

جرافغان مقیم پاکستان که همه فاقد مدرک بودند، ازطریق مرز نفر مها 103خانواده، شامل  13به اساس یک خبر دیگر، 

 .سپین بولدک، به کشور عودت کرده اند

 

 ڼهد وزارت ویب پا

 

سه شنبې په   ( مه د٢٤د کابل والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غبرګولي په )

( زره  ٢٤( بې ځایه شویو، معلولینو، کونډو یتیمانو او اړمنو کورنیو سره )٢١٠ورځ د کابل په مختلفو ناحیو کې پر )

 .افغانۍ نغدي مرسته وویشل شوه

موسسې او د کابل د مهاجرینو چارو رییس قاري عبدالمتین "رحیمزي" په شتون کې ورکړل   (IRC) دغـه مرستـه د

 .شوې

 ویب سایت وزارت 
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خانواده، دروالیات غزنی وفاریاب، در هماهنگی با ادارات امور مهاجرین  611مساعدت شماری از موسسات برای 

 .جوزا توزیع شد 24آنوالیات به تاریخ 

 

 

 

وبرای   DRC هزار افغانی از جانب اداره 28مبلغ خانواده  173مساعدت یاد شده در والیت غزنی برای هریک از 

بود که بعد از اتمام سروی  NRC خانواده در والیت فاریاب، بسته های ترمیم سرپناه، از طرف موسسه 438هریک از

 .به مستحقین یاد شده توزیع شد 

 مهاجر نیوز  

آتش سوزی در یک اردوگاه پناهجویان در آتن پایتخت یونان دست کم دو مهاجر افغان به شفاخانه منتقل در نتیجه وقوع  

 .شدند. به گفته خبرنگاران مهاجرنیوز در آتن، چند محل اقامت پناهجویان در این کمپ کانکسی سوخته اند
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برند، برای مصاحبه با یک خانواده افغان   قرار بود تیمی از خبرنگاران مهاجرنیوز که در حال حاضر در یونان به سر می

 .به کمپ "الیوناس" بروند

 

 

امان هللا جواد؛ خبرنگار مهاجرنیوز گفت: »آتش سوزی صبح امروز چهارشنبه آغاز شد و خانواده مهاجری که قرار بود  

تماس گرفتیم و آنها  مالقات کنیم، تصاویری را برایمان فرستاد.« وی افزود: »ما با خانواده های مهاجر در داخل کمپ  

 «.گفتند که حداقل چهار تا پنج اقامتگاه مهاجران سوخته است

با وجود این هم خبرنگاران مهاجرنیوز در محل حاضر شدند، اما اجازه نیافتند وارد کمپ شوند. آقای جواد اضافه کرد: 

 «.»تجمع پولیس و اطفائیه زیاد بود، امکان ورود به کمپ موجود نبود

الکوزی، خبرنگار مهاجرنیوز در مورد زخمی های این رویداد گفت: »یک نوجوان مهاجر افغان که دچار   نبیله کریمی

معلولیت بود، همراه با مادرش به شفاخانه منتقل شده اند. وی و مادرش در یکی از کانکس های این کمپ زندگی می 

 «.کردند
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ادند که آتش سوزی صبح چهارشنبه در یک کمپ پناهجویان رسانه های یونانی نیز به نقل از مقامات آتش نشانی گزارش د

 .در آتن رخ داده و دو نفر به دلیل مشکالت تنفسی راهی بیمارستان شده اند

سیمرا یک پناهجوی افغان که قرار بود با خبرنگاران مهاجرنیوز مصاحبه کند، در تماس تصویری اوضاع را به آنان نشان  

 «.اقامت پناهجویان سوخته است. در این محل پناهجویان افغان زندگی می کردندداد. وی گفت: »چهار تا پنج محل 

علت آتش سوزی در اردوگاه الیوناس هنوز مشخص نیست. مقامات از آغاز تحقیقات در مورد علت آتش سوزی خبر داده  

 .اند

واهند شد. سیمرا افزود: معلوم نیست مهاجرانی که اتاق های شان در نتیجه آتش سوزی ویران شده، به کجا منتقل خ

 «.»کسی به فکر مهاجرانی که سرپناهشان سوخته است نیست. معلوم نیست آنها امشب را کجا سپری خواهند کرد

در سال پمهاجرت  بحران  اوج  در  الیانوس  و   ٢٠١۶و    ٢٠١۵های    اردوگاه  کانکسی ساخته شد  کمپ  یک  به عنوان 

 .کردند سیاستمداران اروپایی مرتباً از آن بازدید می

 یورونیوز

 
   -  Protestors, holding posters which read, "No to the charter flights of shame" کپی رایت   AP Photo 
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ه شنبه، با مداخلۀ دادگارواندا در روز سه  ریزی شده برای انتقال پناهجویان »غیرقانونی« بریتانیا بهپرواز برنامه  اولین

 .ترتیب از اخراج اندک مسافران باقی ماندۀ این هواپیما نیز جلوگیری شد حقوق بشر اروپا لغو شد و به این

از مخالفان دولت، همچنین گروههای    دولت بریتانیا برای اسکان مهاجران غیرقانونی در شرق آفریقا، انتقاد بسیاری  طرح

 .کردندرا »غیرانسانی« توصیف میبود که آن  حقوق بشری و رهبران مذهبی را برانگیخته

برنامۀ دولت در    حقوق بشر اروپا نیز، بسیاری تالش کرده بودند که با به چالش کشیدن این  پیش از صدور حکم دادگاه

تن از مسافران این پرواز به    ٢۳درنهایت منجر گردید حکم اخراج    هادادگاههای لندن مانع از اجرای آن شوند و این تالش 

 .یا حقوقی لغو شود شتیدالیل بهدا

 .شنبه در حالی در آخرین لحظه لغو شد که موتورهای هواپیما روشن شده بودندپرواز روز سه

 «گذاردشان میبریتانیا پناهجویان ایرانی و افغان را هم در دو راهی اعزام به رواندا یا بازگشت به وطن» •

 های قانونی قبل از برخاستن پرواز حامل پناهجویان ایرانی و افغان از لندن به روانداآخرین تالش •

 واکنش دولت به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا 

دولت منصرف نخواهد شد و فهرست    به حکم آخرین لحظۀ دادگاه حقوق بشر اعالم کرد که  کشور بریتانیا ضمن انتقاد   وزیر

 .کرد مهاجران را برای پرواز بعدی آماده خواهد

نخواهد بود. اینکه یک چالش قانونی و طرح ادعاهایی    ام که اجرای این سیاست آسانپریتی پاتل گفت: »من همیشه گفته

اروپایی حقوق    رواز امروز شده باعث ناامیدی من است و بسیار تعجب آور است که دادگاهلغو پ  آنهم در آخرین لحظه باعث

 «.این موضوع مداخله کرده است  های داخلی ما، در های مکرر قبلی دادگاهبشر، علیرغم موفقیت

را به    کشور با کیگالیمیلیون دالری این    ١۴۸پناهجویان غیرقانونی به رواندا، توافق    گوید ممانعت از انتقالبریتانیا می

های  شود و تنها به کسب و کار شبکهکانال مانش می  اندازد، باعث تقویت سفرهای مرگبار این دست از مهاجران درخطر می

 .دهدقاچاق انسان رونق می

کنوانسیون   نیز همچون روسیه و بالروس از  های این دادگاه اروپایی، بریتانیااحتمال وجود دارد که با ادامه پافشاری  این

 .حقوق بشر اروپا خارج شود

های کوچک غیرقانونی با قایق هزار و پانصد مهاجر  ٢۸رسمی حاکی از ان است که تنها در سال گذشته بیش از    آمارهای

 .اندخود را به بریتانیا رسانده
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 مهاجر نیوز  

 

چې د نشه یي   کسان د پولیسو له خوا ونیول شول. دوی په دې تورن دي  ۷د فرانسې پالزمېنه پاریس کې تېره دوشنبه  

 .توکو قاچاق یې کاوه او کم عمره مهاجر یې د نشه یې توکو په استعمال سره غال کولو ته هڅول

کسان د کم عمره مهاجرو د   ۷مه  ١۳د فرانسې خبري اژانس د پاریس څارنوالۍ له قوله وایي چې تېره دوشنبه د جون  

 .دي اک یا استثمار په تور نیول شويزبېښ

یادې ادارې زیاته کړې ده چې دغه کسان »د انسانانو د زبېښاک«، »د نشه یې توکو د قاچاق« او »کم عمره مهاجرو ته 

 .د نشه یي توکو په استعمال سره غال کولو ته د هڅولو« په تور نیول شوي دي

 .ې ترسره کړې ديد دغې ډلې په اړه پلټنې د غیرقانوني مهاجرت ادار
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د یوې سرچینې له قوله ویل شوي دي چې دغو کسانو کم عمره او بې سرپرسته مهاجرو ته د ریوتریل په شان نشه توکي 

 .ورکول ترڅو دوی غال کولو ته وهڅوي

 .دي څلور کسان د پاریس په تروکادېرو او درې نور په اداري توقیف ځایونو کې نیول شوي

 جرمونهکم عمره مهاجر او 

کې پاریس له مراکش سره د   ٢٠٢٠په   د کم عمره مهاجرو له خوا د جرمونو ارتکاب په فرانسه کې یو جدي بحث دی.

خو دا پروسه ځکه پېچلې ده چې د دغو کسانو حقونه د  یادو متخلفو مهاجرو د بېرته ستنولو په هکله تړون السلیک کړ.

 .دي يماشومانو د حقونو نړیوال کنوانسیون کې ثبت شو

زره کم عمره مهاجرو    ۳زره تر    ٢په مارچ میاشت کې یو راپور خپور کړ چې له مخې یې د    ٢٠٢١د فرانسې پارلمان د  

سلنه یې د مراکش او    ۷۵سلنه یې جرایمو کې ښکېل دي. راپور کې زیاته شوې ده چې د دغو کسانو له ډلې    ١٠له ډلې  

 .الجزایر اتباع دي

 .دوی په معموله توګه د جرایمو د ارتکاب په موخه له نشه یي توکو څخه کار اخلي

 مهاجر نیوز  
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حکومت بریتانیا اعالم کرده که پروازهای بیشتری را برای انتقال پناهجویان به رواندا سازماندهی خواهد کرد. محکمه 

حقوق بشر اروپا در آخرین لحظه اولین هواپیمای حامل پناهجویان به مقصد رواندا را متوقف کرد. این سیاست مهاجرت  

 .ه استبریتانیا مناقشه برانگیز شد

قرار بود روز سه شنبه اولین پرواز انتقال پناهجویان غیرقانونی از بریتانیا به رواندا انجام شود که در میان آنان پناهجویان 

 .افغان، عراقی و سوریایی شامل بودند

 «.شوداکنون آغاز میاما پریتی پاتل، وزیر داخله بریتانیا با وجود این حکم دادگاه گفت: »آماده سازی برای پرواز بعدی 

بر اساس قراردادی که در ماه اپریل بین بریتانیا و رواندا امضا شد، بریتانیا قصد دارد تعدادی از مهاجرانی را که به گونه  

شوند، به رواندا بفرستد تا در آنجا به درخواست پناهندگی آنها رسیدگی  های کوچک وارد بریتانیا می  "غیرقانونی" با قایق

 .صورتی که درخواست پناهندگی آنان قبول شود، به جای بازگشت به بریتانیا، در این کشور افریقایی خواهند ماندشود. در  

انسان ها و خنثی  گوید این طرح راهی مشروع برای محافظت از جان  حکومت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا می

 .رخطر در کانال مانش تشویق می کنندکردن باندهای جنایتکاری است که مهاجران را به سفرهای پ
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 .سازمان های حقوق بشری استدالل می کنند که این طرح از قانون پناهندگی پس از جنگ جهانی دوم اقتباس شده است

آنها این طرح را غیرقابل اجرا و غیرانسانی خوانده و گفته اند که با این طرح فقط پول هدر می رود. بریتانیا برای اجرایی  

 .میلیون دالر به رواندا پول داده است ١۵٠این طرح ساختن 

محکمه بریتانیا هفته گذشته از توقف اولین پرواز خودداری کرده بود. اواخر روز سه شنبه محکمه حقوق بشر اروپا که 

باشد،   کشور از جمله بریتانیا عضویت آن را دارند، حکم داد که یک مرد پناهجوی عراقی که قرار بود در این هواپیما  ۴۶

به دلیل "خطر واقعی و آسیب غیرقابل جبران" نباید پرواز کند. این حکم به دیگر پناهجویان در این پرواز نیز اندکی فرصت 

  .مهیا کرده است

ترز کافی، وزیر کابینه بریتانیا گفت که حکومت از این حکم "متعجب و ناامید" شده است. او به اسکای نیوز گفت: »فکر  

 «.زده خواهند شدز اینکه قضات اروپایی حکم قاضی های بریتانیایی را رد کردند، شگفتکنم مردم امی

 

 قرارداد طرح چهاردهم اپریل بین وزیر داخله بریتانیا و وزیر خارجه رواندا امضا شد.عکس: پکچرالیانس 

مه حقوق بشر اروپا مستقر در  برخی از قانونگذاران حزب حاکم محافظه کار می گویند که بریتانیا باید از عضویت در محک

 .اشتراسبورگ، که بریتانیا در ایجاد آن کمک کرده است، خارج شود

رای محکمه اروپایی تصمیم قاضی های بریتانیا را که از توقف پرواز امتناع کردند، رد نکرد. این محکمه به پرونده یک 

شود. قرار است تا پایان ماه جوالی در محکمه بریتانیا  پناهجویی رسیدگی کرد که قرار بود در این پرواز به رواندا منتقل  

 .روی قانونی بودن یا نبودن این طرح حکومت تصمیم گرفته شود

فرانسیس سواین، یک وکیل حقوق بشر که نماینده یکی از افرادی است که قرار است به رواندا فرستاده شود، از حکومت  

او گفت: »من به این فکر  .اخراج، منتظر تصمیم نهایی محکمه بریتانیا بماندخواست قبل از سازماندهی هر گونه پرواز  

کنم که چه از نظر مالی و یا حقوقی آیا ارزشش را دارد که یکی از این پروازهای بسیار گران قیمت را دوباره سازماندهی  می

 «.اندکنیم؟ در حالی که این بار به دالیل قانونی بسیار ناموفق بوده 
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خواهد باندهای  کند؛ اما می  آیند، استقبال میگوید از پناهجویانی که از مسیرهای مهاجرتی تایید شده میریتانیا می  حکومت ب

کنند، از کار بیاندازد. اما سازمان های حقوق بشری و های خطرناک کانال مانش را اداره می قاچاق انسان را که گذرگاه

این اشاره می کنند که هیچ راه قانونی تایید شده ای برای آمدن پناهجویان به  گروه های حامی پناهجویان و مهاجران به  

بریتانیا وجود ندارد؛ به استثنای کسانی که از اوکرایین فرار می کنند یا افغان هایی که به بریتانیا انتقال داده می شوند. 

 .انسه و آلمان دریافت می کندبریتانیا درخواست های پناهندگی کمتری نسبت به کشورهای اروپایی مانند فر

که در حالی   .همچنین نگرانی هایی در مورد بدرفتاری با مهاجران در رواندا، پرجمعیت ترین کشور افریقا وجود دارد

کند  صدها هزار نفر در آن کشته شدند، حکومت بریتانیا استدالل می ١۹۹۴کشی بود و در سال رواندا در گذشته محل نسل

منتقدان می  .که این کشور از آن زمان به این سو به دلیل ثبات و پیشرفت اقتصادی شهرت خوبی به دست آورده است

  .گویند که این ثبات به قیمت سرکوب سیاسی مردم به دست آمده است

در سال قبلی اش فقط هشت هزار   از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند که این رقمهزار مهاجر    ٢۸سال گذشته بیش از  

هزار نفر از این مسیر وارد این کشور شده اند. تاکنون ده ها پناهجو در این مسیر    ١٠نفر بود. امسال نیز حدود    ۵٠٠و  

 .ق شان جان باختندنفر در ماه نوامبر بر اثر واژگون شدن قای ٢۷خطرناک غرق شده اند؛ از جمله 

نفر با قایق های کوچک به سواحل جنوب انگلیس رسیدند؛ از جمله یک زن باردار در ماه   ۴۴٠روز سه شنبه بیش از  

  .های آخر حاملگی و خانواده هایی که کودک به همراه داشتند

یا حمایت کرده و با آن همکاری با وجود توقف اولین پرواز، دولت رواندا اعالم کرده که از سیاست مهاجرتی و طرح بریتان 

 .می کند. گروه های حامی مهاجران می گویند بعید است که طرح رواندا مانع سفرهای پرخطر پناهجویان به بریتانیا شود

 مهاجر نیوز  
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یو مهاجر هغه مهال ټپی شوی دی چې نوموړی هغه موټر  د فرانسوي سرچینو په حواله د فرانسې د نیس په رویا دره کې  

 .چې کډوال پکې سپاره وو هڅه وکړه د سوسپېل سیمې د پولیسو له پوستې څخه وتښتي

چې د سه شنبې په شپه د فرانسې په سوسپېل سیمه کې چې ایټالیا ته نږدې ده یوه موټر چې ځینې   فرانسوي سرچینې وایي

 .له پولیسو څخه وتښتي مهاجر پکې سپاره ول هڅه وکړه

بجو کې رامنځ ته شوې ده. یوه الرۍ چې زیات شمېر مهاجر یې انتقالول غوښتل چې د پولیسو له   ٢پېښه د شپې په  

موټروان له یوې بلې پوستې څخه هم  دغه موټر د نیس ښار پر لور روان و او پولیسو تعقیب کاوه. پوستې څخه وتښتي.

 .یمه کې یې خپل موټر ودرواهوتښتېد خو بیا د نیس په مولن س

 .او دوه همکاران یې له سیمې تښتېدلي خو پنځه مهاجر موټر کې پاتې وو موټر چلوونکي

د الپ ماریتیم د عامې خوندیتوب ادارې ویلي چې د دغو مهاجرو له ډلې یو یې د ډزو په پایله کې ټپی شوی او روغتون  

 .مخ دی کې دی. یو بل مهاجر هم له روغتیایي ستونزو سره

 .د فرانسې د ملي پولیسو عمومي ادارې د ډزو په تړاو پلټنې پیل کړې دي
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په ورته مهال د سوسپېل ښاروال پر خپله ټویټر پاڼه د فرانسوي ځواکونو مالتړ ښودلی. نوموړي دا پېښه غندلی خو زیاته 

چې د غمجنو پېښو د رامنځ ته کېدو   یې کړې ده چې ورته حادثات د یوه جرمي عمل پایله بلل کېږي او پولیسو هڅه وکړه

 .مخه ونیسي

دوی معموالً له خطرناکو الرو او طریقو څخه  هر کال زرګونه کډوال هڅه کوي چې له ایټالیا څخه فرانسې ته ځان ورسوي.

 .کار اخلي او ځینې اې آن د اورګاډو سر ته خېږي

  .د ایټالیا له ونتمیل څخه د فرانسې پر لور روان و تېره فبروري د یو مهاجر جسد د یوه اورګاډي پر سر وموندل شو چې

 .مهاجر د ایټالیا او فرانسې پر پوله خپل ژوند له السه ورکړی دی  ۵٠راهیسې لږ تر لږه    ٢٠١۵د سازمانونو په حواله له  
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