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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------------------------ شد  عیصد ها خانواده توز یمساعدت موسسات برا

 4--------------------------------------------------------------- آغاز شد انیخانواده در بام 200به  یبشر یکمک ها

 5------------------------------------------------وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیهزار مهاجر افغان از ا 3از  شیب

 6-------------------------------- " سپرده شد لیداز ریسن به اداره "فرانس ت ریمهاجران ز یسن واقع  یابی : ارزسیپار

 9------------------------------- ي ړک انیپټ یېتنه  ۶او  یتن وژل  وی ېتښن ځترمن والوډسره پر پوله د ک ريګ : هنایصرب

 10 ------------------------------- وز یمهاجر نتظاهرات کردند  سبوسیدر ل انی پناهجو یفعاالن برضد عقب راندن اجبار 

 11 ----------------------------------------------------------- یشو ړافغان ماشوم م ویله امله  زوډد  سویپول یېد ترک

 13 ------------------------------------------ شد  ونانیعقب زدن مهاجران توسط  یپارلمان اروپا خواهان بررس ندهینما
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 ویب سایت وزارت 

سرطان، مساعدت شماری ازموسسات ازطریق   12خانواده مستحق در والیات غور ، زابل و هلمند به تاریخ    212برای  

 .ور مهاجرین آنوالیات توزیع شدادارات ام

دالر امریکایی به   220خانواده در غور مبلغ    99به هر یک از   UNHCR به اسا س معلو مات واصله، مساعدت دفتر

 هزار افغانی پول نقد از طرف موسسه  14خانواده در زابل مبلغ    33خانواده در هلمند بسته های صحی و فامیلی و به    80

DRC  با ادارات امور مهاجرین آنوالیات توزیع شدبودکه درهماهنگی. 

  ویب سایت وزارت

خانواده عودت کننده،    200آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بامیان از آغاز توزیع کمک، خوراکی برای  

 .سرطان خبرداد 12بیجاشده ، و فامیلهای نهایت آسیب پذیر به تاریخ 

 

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 5 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

نخود و یک بسته نمک کیلو لوبیا و    8لیتر روغن،    6بوری آرد،    2قرار است برای هر خانواده مستحق مواد غذایی شامل  

 .توزیع شود ISLAMIC RELIEF مساعدت نهاد مدد رسان

 ویب سایت وزارت

 .سرطان طور جبری وداوطلب به کشور برگشته اند 12نفر مهاجر مقیم ایران وپاکستان، به تاریخ  196هزارو  3

 نفر ازطریق مرز اسالم قلعه وارد کشور شده اند و به گفته امر سرحدی،  701میان، یک هزارو ازاین 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

(خانواده شامل ) 89(تن افراد مجرد طور جبری و)435( نفر همراه با )102(خانواده، شامل )25از مجموع افراد مذکور)

  .(تن افراد مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 798( نفر همراه با )366

 

(طفل غرض دریافت   6(تن افرادمجرد و)  31( نفروهمچنان )  89(خانواده شامل )  15منبع عالوه نمود که ازآن میان،)  

 .معرفی شدندWAR CHILDودفترمحترم IOMکمک، به دفترمحترم

 .نفر مهاجر، ازطریق مرز میلک به کشور برشته اند  378همچنان طبق راپو واصله از والیت نیمروز، یک هزارو 

تن افراد مجرد طور    380تن همراه با    160خانواده ، شامل    42ه گفته آمر امور مهاجرین آنوالیت، از میان افراد مذکورب

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 775نفر همراه با  63خانواده شامل  16جبری و 

میان،   ازآن  که  افزود  شامل    28منبع  و    54خانواده  وهمچنان    55مرد  به    28زن  کمک،  دریافت  راغرض  تن مجرد 

 .معرفی شده اند IOMدفتر

نفر مهاجر مقیم پاکستان که فاقد مدرک بودند، نیز به تاریخ یاد شده ازطریق مرز سپین بولدکف   117طبق یک خبر دیگر  

 .به کشور برگشته اند

 مهاجر نیوز 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

اداره پناهندگی    ۳۰در پاریس، کار تعیین سن واقعی مهاجران زیر سن قانونی پس از   جون به "فرانس تیر دازیل" یا 

 .فرانسه واگذار می شود. پیش از این، مسوولیت این کار را سازمان صلیب سرخ به عهده داشت

 ۱۲ماه جون، تعیین سن واقعی مهاجران زیر سن قانونی به اداره فرانس تیر دازیل که در حوزه    ۳۰در پاریس، پس از  

اگذار می شود. در جریان شش سال گذشته، سازمان صلیب سرخ این وظیفه را انجام داده  شهر پاریس واقع شده است، و 

 .است

صلیب   » :دومینیک ورسینی، معاون شهردار پاریس و مسوول حفاظت از کودکان و نوجوانان زیر سن به مهاجرنیوز گفت

به اداره پناهندگی فرانسه سپرده   جون ۳۰تن از مهاجران زیر سن را ارزیابی کرد و این ماموریت از تاریخ    ۷۵سرخ  

شده و پس از این، فرانس تیر دازیل مسوول سرپناه و ارزیابی تعیین سن واقعی مهاجران زیر سن قانونی است. هر دو 

 «.تحت سیستم جدید و توسط یک اداره انجام خواهد شد

جون راه اندازی شده   ۳۰یرایی کرده و از  این سیستم جدید با نام "امنا" است که از مهاجران زیر سن قانونی در پاریس پذ

پناهجوی خردسال در جریان یک هفته تعیین می شود. این آژانس از دوشنبه    ۱۵۰است. بر اساس این سیستم، سن واقعی  

 .تا شنبه از ساعت نه صبح تا شش پس از چاشت فعالیت می کند
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 ارزیابی وضعیت صحی این مهاجران

فرانس تیر دازیل به مهاجرنیوز گفت که هدف این سیستم جدید تغییر وضعیت موجود است. او دلفین رویو، رئیس اداره  

 .می گوید که اقدامات بیشتری برای تامین سرپناه برای نوجوانان در حال انجام است

ی هر  این نخستین تغییر در ارزیابی وضعیت سالمتی مهاجران زیر سن قانونی خواهد بود. افراد مسوول این اداره برا

پناهجو در مورد روند تعیین سن معلومات می دهد. سپس وضعیت صحی مهاجران ارزیابی می شود و روند تعیین سن  

 .واقعی آنها چهار روز بعد آغاز می گردد

ها فقط برای  گوید این هتلآژانس جدید قصد دارد در طول این فرآیند مهاجران را در هتل ها اسکان دهد. دلفین رویو می

گرفته شدهافراد   قانونی در نظر  نداردزیر سن  اجتماعی هیچ کس دیگری به آن دسترسی  از مددکاران   .اند و به غیر 

 .مددکاران اجتماعی در کارهای اداری به مهاجران کمک خواهند کرد

فتر  پرسنل مصروف اجرای وظیفه هستند. د  ۲۷قرار است تعداد کارکنان در این بخش افزایش یابد. در حال حاضر تنها  

پرسنل دیگر در بخش ارزیابی و صحی نیاز دارد. دلفین رویو گفت که یک تیم از متخصصان صحی شامل یک  ۳۸امنا به 

 .پرستار، یک روان شناس و یک داکتر نیز از روز پنجشنبه در امنا فعالیت خواهند کرد

 رسیدگی به امور مهاجران زیر سن

را برای تعیین سن واقعی نوجوانان و راهنمایی ارزیابی در مورد    دلفین رویو می گوید که آنها روش های خاص خود

مسائل ژئوپلیتیکی دارند. به گفته وی، روند تعیین سن پناهجویان در ادارات مختلف فرانسه در حال انجام است، بنابراین  

 .آنها در این زمینه تخصص کافی دارند

نوجوانان بپردازند. او گفت که کارکنان آژانس بر اساس معیارهای او می افزاید که قصد دارند به گونه ویژه ایی به امور  

 .فیزیکی تصمیم نخواهند گرفت

 مصاحبه های سریع

پیش از این، گروه های حقوق بشر، بارها صلیب سرخ را به انجام مصاحبه های عجوالنه با مهاجران زیر سن مورد انتقاد  

 .قرار داده بودند

به مهاجرنیوز گفتند که در طول مصاحبه ارزیابی سن، احساس کردند که مصاحبه کننده برخی از مهاجران زیر سن نیز  

را از سفرها و مشکالت خود مطلع می کنند، کارکنان فکر می کنند که   "گان گوش نمی دهند. وقتی آنها کارکنان "دومی 

 .سفرهای مشابه با سن مهاجران تناسبی ندارد
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

درصد از آنها پاسخ  ۳۴نوجوان به دفتر "دومی" مراجعه می کنند و  ۸۰۰۰تا  ۷۵۰۰به گفته شهرداری پاریس، ساالنه 

مثبت می گیرند. اما برای کسانی که پاسخ منفی دریافت می کنند، می توانند در مورد درخواست خود به دادگاه استیناف  

سن در دادگاه استیناف   درصد از مهاجران زیر  ۶۷حدود    ۲۰۲۱می گوید در سال    ۵۶تجدید نظر کنند. سازمان اوتوپیا

 .پاسخ مثبت دریافت کردند

 کډوال نیوز 

 

د صربیا ملي راډیو ټلویزیون آر تي اس خبر ورکړی دی چې له هنګري سره پر پوله د صربیا په سوبوتیکا سیمه کې د  

  .تنه نور ټپیان دي ۶نښته کې یو تن وژل شوی او د یوې کم عمر لرونکې مهاجرې په ګډون لږ تر لږه کډوالو ترمنځ 

ځ د کډوالو ترمنځ د ډزو د تبادلې پر مهال یو کډوال وژل شوی او د هنګري پولې ته نږدې صربیا کې د تېرې شنبې په ور

 .تنه نور ژوبل شوي دي ۶کلنې نجلۍ په ګډون لږ تر لږه  ۱۶د یوې 

کلنې کډوالې روغتیایي وضعیت نازک بلل شوی دی. دا پېښه د سوبوتیکا په یوه ځنګل کې رامنځته شوې ده چې د  ۱۶د  

 .لري. یاده پېښه کې تپي شوي کسان روغتون ته وړل شوي ديکیلومترۍ کې موقعیت  ۱۶۰بلګراد په 

 .د صربیا امنیتي ځواکونو ځنګل ته د تګ راتګ الره تړلې ده. دغه ځنګل د هنګري په یو کیلومتر کې پروت دی
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

د کډوالو ترمنځ تر نښتې وروسته د صربیا د کورنیو چارو وزیر الکساندر ولین د پېښې له ځای څخه لیدنه کړې ده. د  

صربیا د کورنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې ویلي دي چې د پېښې د رامنځته کېدو دالیلو په هکله یې پلټنې پیل کړې 

دي او هڅه کوي چې د عامالنو هویت یې معلوم کړي. د خبرپاڼې له مخې ځینې مهاجر د پېښې په هکله د ال زیاتو معلوماتو 

  .ته انتقال شوي ديد ترالسه کولو لپاره د پولیسو قومندانۍ 

کلونه دي    ۳۰تر    ۲۰بل پلو د سبوتیکا ښاروال ستیفن باکېک رسنیو ته ویلي دي چې ټپي شوي کسان چې عمرونه یې  

 .پېژندپاڼې نه لري نو ځکه یې هویت معلوم نه دی. همداراز د یادې پېښې د رامنځته کېدو دلیل ال نه دی څرګند

د افغان او پاکستاني کډوالو ترمنځ رامنځته شوې ده او ښایي دلیل یې هنګري ته  ځایي رسنیو بیا ویلي دي چې یاده نښته  

 .د کډوالو قاچاق وي

صربیا د بالکان پر الره پروت هېواد دی. چې هر کال د منځني ختیځ، اسیایي او افریقایي هېوادونو سلګونه زره اتباع  

 .اروپایي ټولنې ته د رسېدو په موخه دغه هېواد ته ځان رسوي

کډوال په هنګري کې    ۲۵۷۰سایټ خبر ورکړی و چې یوازې په یوه اونۍ کې   د کوریې دوروپکابو دوه میاشتې وړاندې  

تېره اونۍ د هنګري چارواکو ویلي وو چې د هنګري چارواکي وایي چې د   شوي او بېرته صربیا ته شړل شوي دي.نیول  

 .زره مهاجرو د اوښتو مخه نیولې ده ۱۵۰روان کال تر دې دمه یې دغه هېواد ته د 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

اعضای سازمان های بشردوست و برخی از فعاالن در مخالفت با برخورد گارد ساحلی یونان و آژانس محافظت از مرزهای  

  .اتحادیه اروپا )فرانتکس( با مهاجران، در جزیره لیسبوس تظاهرات کردند

فعاالن و اعضای شماری از سازمان های بشردوست، در اعتراض به برخورد غیرقانونی گارد ساحلی یونان و   برخی از

نیروهای فرانتکس یا آژانس حفاظت از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا در جزیر لیسبوس یونان دست به اعتراض زدند. 

رانند. بر روی تابلوهایی که انونی به ترکیه به عقب میمعترضان این دو نهاد را متهم کردند که مهاجران را به گونه غیرق 

 «.کشد« و »مرزها را آتش بزنیدکردند، نوشته شده بود: »پوشبک )به عقب راندن( انسان ها را میاین معترضان حمل می

گونه سیستماتیک   کنند که گویا مهاجران را بهسازمان های امدادگر از چند سال به این طرف به گونه پیوسته آتن را متهم می

راند. هر از گاهی نتایج تحقیقات و گزارش های رسانه ها درباره موارد موسوم به »پوشبک« )به  به ترکیه به عقب می 

 .شودعقب راندن مهاجران( نیز نشر می

ظت  کند که از مرزهای کشورش و در عین زمان از سرحدات بیرونی اتحادیه اروپا محاف حکومت یونان همواره تاکید می

  .کندمی

یک روز قبل از آن، یوآنیس پالکیوتاکیس، وزیر کشتیرانی یونان که مسئول گارد ساحلی نیز است، گفته بود: »اولویت  

 «.نخست محافظت از جان انسان در چارچوب رعایت قوانین بین المللی است

 .یره اژه نجات داده استاو افزوده بود که گارد ساحلی در سال های گذشته جان ده ها هزار انسان را در بح

دهد مهاجران را از سواحل ترکیه به  کند که به قاچاقبران پیوسته اجازه میافزون بر این، حکومت یونان ترکیه را متهم می 

 .گونه به اتحادیه اروپا بیاورندجزایر یونان و این

به اینسو، از اتحادیه اروپا مبالغ    ۲۰۱۶زیرا ترکیه برای اتحادیه اروپا یک کشور ثالث امن به شمار می آید و از سال  

 .کندچندین میلیارد یورویی را برای اسکان مهاجران و جلوگیری از فعالیت قاچاقبران دریافت می

  آزادي راډیو

پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ  د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې  

 .شوی او دولس نور ټپیان دي

 .د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پېښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې
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 .په خپرو شویو ویډیوګانو کې د یوه ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي

 

 

   ارشیف: د ترکیې سرتېری

 .په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دري خبرې کوي

 .میدیا نیوز او وان خبر سیمه ییزو رسنیو د وان د والیت په حواله ویلي، چې پولیسو یواځې د بس په ټیرونو ډزې کړي

 .رکړېد وان والیت ویلي، چې ماشوم د مرمۍ په پوچک/چرې باندې لګېدلی او د ټپونو له کبله یې ساه و

ترکیې په دې وروستیو کې د افغان کډوالو په وړاندې شرایط سخته کړي او د راپورونو له مخې له ایرانه په ور اوښتونکو 

ناقانونه افغان کډوالو ان مخامخ ډزې کوي او که ژوندي السته ورشي په وهلو وهلو یې له خپلې خاورې باسي یا د پناه 

 .ایيغوښتونکو توقیف ځایونو/کمپونو ته بی
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 مهاجرنیوز

  Photo: AegeanBoatReport | فرستدشود که پناهجویان را به گونه غیرقانونی پس میان همواره متهم میگارد ساحلی یون

اروپا، از حکومت آلمان   اروپا در بحث در موارد رد کردن خالف قانون از مرز های بیرونی اتحادیه  یک نماینده پارلمان

 .چنین برخورد ها علیه مهاجران کند وادار به قبول پیامد های خواست که حکومت یونان را

این   اروپا از حزب سبزها در حکومت ائتالفی آلمان به روزنامه »ولت ام زونتاگ« در  اریک مارکوارت، نماینده پارلمان

ادیه اروپا( دست در صورتی که کمیسیون )اتح  باره گفت: »آلمان باید یک بررسی در مورد نقض توافقنامه را تقاضا کند،

 «.آغاز نماید به کار نشود، خود به چنین بررسی

یونان خواهان یک میکانیسم نظارتی مستقل شده است، اما آتن    مارکوارت افزود باوجود آنکه کمیسیون اتحادیه اروپا از

یه اروپا برای این  اتحاد  مورد هیچ روشنگری انجام نداده است: »چرا مجرمان علیه خود تحقیق کنند؟  تا به حال در این

 «.دولت حقوقمدار را نقض کنند امر تنظیم نشده است که دولت های عضو خود موازین

انتقاد می امدادی  آتن مهاجران را به   کنندسازمان های متعدد  با وارد کردن فشار، مجبور به    که  صورت سیستماتیک، 

 .مرز همواره صورت می گیرد زدن مهاجران از به ترکیه می کند. براساس تحقیقات و گزارش رسانه ها، عقب برگشت
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اتحادیه اروپا نیز حفاظت می کند. افزون    ای بیرونیآورد که از مرز های خودش و به این ترتیب از مرز هآتن دلیل می  اما

 .دهدرا مورد انتقاد قرار می برآن حکومت یونان کشور همسایه ترکیه

ترکیه   های قاچاقبران در مرزمهاجران با اتحادیه اروپا متعهد شد که از فعالیت  در یک توافقنامه  ۲۰۱۶انقره در سال  

 .پناهندگی شان در یونان رد شده است پذیرد که تقاضا هایمی کند و آن مهاجران را دوبارهجلوگیری می

اقامت    برای  کشور سوم امن اعتبار دارد و از اتحادیه اروپا میلیارد ها پول از جمله   ترکیه برای بروکسل به عنوان یک

 .مهاجران دریافت می کند

پذیرد.   اشاره به پاندمی کرونا، دیگر هیچ مهاجری را دوباره از یونان به کشور نمی  به بعد، با  ۲۰۲۰اما ترکیه از سال  

 .افزایش یافته است براساس اظهارات حکومت یونان، اخیراً شمار مهاجرت های قانونی دوباره
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