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اطالعات برای افغانانی که مایل به پناهندگی در فرانسه هستند
 به روز شده در  7سپتامبر  ، 2021ساعت 22:45 صفحه به محض بروز اخبار تکمیل می شود -ما از شما دعوت می کنیم که به طور منظم صفحه را چک کنید

این صفحه برای ارائه یک پایگاه اطالعاتی مفید برای افغان هایی که مایل به پناهندگی در فرانسه هستند یا در تالش برای برای پیوند
اعضای خانواده خود هستند ارائه شده است
بنابراین نه تنها برای این افراد ،بلکه برای بستگان و فعاالنی که به کمک آنها می آیند طراحی شده است
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خالصه:
خالصه:
" .Iبازگشت به کشور" در فرانسه
 .Iالف) از افغانستان
 .Iالف  )1برقراری ارتباط با مرکز بحران وزارت امور خارجه
 .Iالف )2 .مورد ویژه خروج و تخلیه خانواده ها از افغانستان به فرانسه
 .Iب) از کشورهای دیگر :مانند هند  ،ایران…
 .IIبرای ویزای فرانسه درخواست دهید
 .IIالف) سفارتخانه های صالحیت دار :به کدام سفارت فرانسه بروید؟
 .IIب) ورود به سفارتخانه ها
 .IIج) ثبت نام برنامه های ویزا برای فرانسه با سفارت
 .IIIیکبار در فرانسه درخواست پناهندگی کنید
.IIIالف) برای افراد افغانی تخلیه شده توسط کشور فرانسه
 .IIIب) ورود افراد افغانی در فرانسه که خارج از فرایند تخلیه و خروج هوایی از طریق فرانسه هستند:
 .IVمنابع مفید
 .IVالف) برای افراد شامل شونده:
 .IVب) برای حامیان شما در فرانسه
 .IVج) برای آگاهی بیشتر در مورد وضعیت حقوقی افغانی ها و افغانی ها در فرانسه
 .Vمقاالت و ابتکارات موقعیت های مختلف
 .Vالف) دولتها و موسسات اروپایی یا بین المللی
 .Vب) انجمن ها  ،مجموعه ها و سایر سازمان های جامعه مدنی
 .VIمقاالت مطبوعات
 .VIالف ) وضعیت در افغانستان
 .VIالف  )1بر اساس مناطق جغرافیایی
 .VIالف  )A 1کابل
 .VIالف  )B 1بقیه کشور
 .VIالف  )2گروه های تحت تعقیب و خشونت
 .VIب) اطالعات در مورد کشورهای اطراف
 .VIب  )1ایران
 .VIب  )2ازبکستان
 .VIب  )3پاکستان
 .VIب  )4تاجیکستان
 .VIب  )5ترکمنستان
 .VIب  )6ترکیه
 .VIج) مسیر تبعید ،وضعیت افغانها و شرایط پذیرش در دیگر کشورهای جهان
 .VIد) اتحادیه اروپا
 .VIد  )1فرانسه
 .VIد  )2کشورهای دیگر اتحادیه اروپا
 .VIد  )A 2آلمان
 .VIد  )B 2کرواسی
 .VIد  )C 2اسپانیا
 .VIد  )D 2یونان
 .VIد  )E 2بریتانیا
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" .Iبازگشت به کشور" در فرانسه
 .Iالف) از افغانستان
 .Iالف  )1برقراری ارتباط با مرکز بحران وزارت امور خارجه
وزارت امور خارجه یک مرکز بحران و پشتیبانی ( )CDCبرای شناسایی افرادی که باید از افغانستان خارج شوند ایجاد کرده است
تخلیه فرانسه از فرودگاه کابل به پایان رسید.
اما ،مرکز بحران و پشتیبانی ( )CDCکه توسط وزارت امور خارجه فرانسه راه اندازی شده است ،به منظور شناسایی افرادی که
باید به کشور فرانسه انتقال داده شوند ،همچنان فعال است.
به شما اکیداً توصیه می شود که تمام مدارک و شواهد خود را که با واحد بحران در تماس بوده اید ،حفظ کنید.
اطالعات تماس ( CDCهنوز در تاریخ  08.30.21فعال است):
● شماره تلفن های  )0033( 0143175100 / )0033( 0153591110به صورت شبانه روزی در دسترس است.
وقتی تماس می گیرید بهتر است از کسی که زبان فرانسوی صحبت می کند کمک بگیرید .کارکنان  CDCبه زبان دری یا
پشتو صحبت نمی کنند.
شب ها بین ساعت  11شب تا  5صبح خط ها کمتر اشغال به نظر می رسند و زمان مناسبی برای تماس گرفتن می باشد (به
وقت فرانسه)GMT+ 2 ،

●

ایمیل آدرسalerts.cdc@diplomatie.gouv.fr :
[توجه :حجم ایمیل ارسال شده نباید بیش از  10485760بایت باشد 10 ،مگابایت ،یعنی حداکثر  8مگابایت فایل پیوست
شده .در فشرده سازی حجم فایل پیوست شده ی خود دریغ نکنید]
جدول 1

توجه :به دالیل امنیتی ،فقط یک ایمیل به این ایمیل آدرس دولتی ارسال کنید.
بسیاری از آدرس های ایمیل جعلی مشابه در شبکه های اجتماعی مختلف و گروه های پشتیبانی در حال گردش است .به عنوان
مثال با انتهای " "gmailیا " ."hotmailاینها آدرس های رسمی نیستند!
تنها آدرسی که باید اطالعات خود را به آن واحد ارسال کنید  alerts.cdc@diplomatie.gouv.frاست.

اشخاص واجد شرایط:
●

اولویت نخست و ضرور:
 .1افرادی که با فرانسه کار کرده اند :کارکنان سابق ،مترجمان
 .2افرادی که از آزار و اذیت در افغانستان به دلیل اقدامات خود در "دفاع از حقوق بشر" می ترسند  ،هنرمندان ،
روشنفکران
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هنوز هیچ تضمینی برایشان وجود ندارد:
 .1اعضای خانواده اتباع افغان تبعیدی در فرانسه

در هر صورت و همیشه ،ارسال یک  E-Mailبه همراه:
●
●
●

در مورد افراد در افغانستان :نام خانوادگی ،نام ،تاریخ تولد ،شماره پاسپورت و شماره شناسنامه (تذکره) ،تلفن ،ایمیل
در مورد شخص مراقب و حمایت کننده در فرانسه :نام خانوادگی ،نام ،تلفن ،ایمیل شخص
توضیح خطرات آزار و اذیت  /خطرات برای افرادی که قصد خروج از کشور دارند ،به ویژه اگر این فرد برای ارتش
فرانسه ،سازمان های غیردولتی یا رسانه ها کار کرده باشد ،اقلیت قومی در معرض خطر ،زن مجرد یا بی سرپرست... ،

حتما در عنوان ایمیل وضعیت فرد را مشخص کنید (برای مثال :روزنامه نگار ،خانواده یک پناهنده در فرانسه.)... ،
اضافه کردن و ارسال هرگونه شواهد به ایمیل مفید است.
توجه :اگر فایل های آپلود شده شما بیش از حد بزرگ باشد ،ممکن است یک پیام خطا "پیام خیلی بزرگ است" دریافت کنید .در این
حالت ،می توانید قطعات را در یک پوشه  zipفشرده کنید .اگر پیام خطایی دریافت نکردید  ،ایمیل شما آماده برای ارسال می باشد.

برای تماس با ستاد بحران لزوما نیازی نیست شخص خودتان درخواست را ثبت کنید .داوطلبان ،انجمن ها و خانواده ها می توانند با
ما ارتباط برقرار کنند تا مشخصات شخص (های) مورد نظر را اعالم کنند و آنها میتوانند شما برای روند ثبت درخواست کمک کنند.

 .Iالف )2 .مورد ویژه خروج و تخلیه خانواده ها از افغانستان به فرانسه
توجه داشته باشید که خانواده های افراد افغانستانی که در فرانسه زندگی می کنند ،بدون در نظر گرفتن وضعیت اداری آن فرد در
فرانسه ،در اولویت تخلیه نیستند :پناهنده ،حمایت جانبی ،پناهجو و سایر مجوزهای اقامتی .بنابراین هیچ تضمینی وجود ندارد که
خانواده شما "تاییده خروج جابجایی" خود به فرانسه را دریافت کنند.
با این حال ،وزارت اروپا و امور خارجه بیان کرد که در حال جمع آوری اطالعات از اعضای خانواده است .همه گزارشات در نظر
گرفته می شود.
شما باید یک ایمیل به آدرس alerts.cdc@diplomatie.gouv.fr :ارسال کنید.
در ایمیل  ،باید موارد زیر را ارائه دهید:
●
●
●
●
●
●

نام  ،نام خانوادگی (تخلص) ،تاریخ تولد ،شماره تلفن ،آدرس ایمیل شخص در فرانسه
وضعیت  OFPRAفرد در فرانسه (وضعیت پناهندگی ،حمایت جانبی ،سایر مجوزهای اقامت ،درخواست پناهندگی)
مشخص کنید که آیا شما در گذشته برای فرزندان خردسال خود یا همسرتان اقدام به پیوستن دوباره به خانواده
( )réunification familialeکرده اید یا خیر
نام خانوادگی ،نام ،تاریخ تولد ،شماره تلفن ،آدرس ایمیل افراد در افغانستان
توضیحات در مورد ارتباط بین فرد در فرانسه و خانواده او (همسر  ،فرزندان )... ،
وضعیت افغانستان برای خانواده و احتماالت و خطر آزار و اذیت  /تهدید و سایز خطرات
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در موضوع ایمیل ،وضعیت فرد را واضح بیان کنید .به عنوان مثال" :درخواست برای خروج همسر و فرزندان یک پناهنده".
()évacuation de l’épouse et les enfants d’un⋅e réfugié⋅e
اگر روند پیوست به خانواده ( )réunification familialeرا آغاز کرده اید ،آن را در قسمت موضوع ایمیل مشخص کنید.

مدارکی که باید به ایمیل پیوست کنید:
●
●
●
●

کپی مجوز اقامت در فرانسه شخص افغان در فرانسه ، ADA ، récépissé :اجازه اقامت carte de séjour
مدارک هویتی اعضای خانواده که در افغانستان هستند :تذکره و…
اسنادی که پیوند خانواده را تایید می کنند (اختیاری) ،به عنوان مثال :دفترچه سوابق خانوادگی  ،فایل OFPRA
اگر روند پیوست به خانواده ( )réunification familialeرا آغاز کرده اید ،هرگونه مدرکی مفید است :درخواست
ویزای ثبت شده ،رسید ثبت نام ویزای فرانسه ،احضار از مقامات کنسولی فرانسه

جدول 2

کشورهای دیگر نیز پایگاه های اضطراری ایجاد کرده اند تا اجازه خروج مردم افغانستان را بدهند
●
●
●
●

آلمان :ایمیل MJA 040.krise16@diplo.de / +49 (0) 30-1817-1000 / +49 (0).
30-5000-1000040
کاناداIRCC.SituationAfghanistan.IRCC@cic.gc.ca :
ایاالت متحدهKabulACS@state.gov / + 1-202-501-4444 :
هند، 00911149016785 ، 00911149016784 ، 00911149016783 ،00919717785379 :
MEAHelpdeskIndia@gmail.com ، SituationRoom@mea.gov.in
هلندkabul@minbuza.nl / +31 24 724 7247 :
انگلستانlocalstaff-afghanistan@mod.gov.uk / +93 (0) 792 907 303 :

●
●
●
شرایط دیگر کشورها همانند فرانسه نیست و کشور به کشور متفاوت است .اطالعات بیشتر را می توانید در این صفحه از وب
سایت  welcome.cms.hrپیدا کنید.
به شما اکیداً توصیه می شود که تمام مدارک و شواهد خود را که با واحد بحران در تماس بوده اید ،حفظ کنید.
اطالعات تماس از فهرست منابع افراد در معرض خطر در افغانستان  OCHA ،گرفته شده است

جدول 3

اگر هنوز در افغانستان هستید و به کمکهای بشردوستانه فوری در آنجا نیاز دارید ،می توانید با این سازمانها تماس بگیرید:
●
●
●
●

سازمان مشاوره و پشتیبانی مهاجران افغانستان ()AMASO
شورای پناهندگان نروژی ( )NRCافغانستانaf-infonew@nrc.no / +93 72 893 2045 / +93 70 022 :
8509
جمعیت هالل احمر افغانستان0093728900103 :
آواز افغانستان

اطالعات تماس از فهرست منابع افراد در معرض خطر در افغانستان  OCHA ،گرفته شده است
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جدول 4

آیا نگران این هستید که به خاطر نظراتی که به صورت آنالین بیان کرده اید  ،مورد هدف طالبان قرار بگیرید؟
این راهنمای حقوق بشر را درباره حفاظت از هویت آنالین خود و محافظت در برابر سوء استفاده بیومتریک (راهنمای موجود به
انگلیسی  ،دری و پشتو) بخوانید.
این راهنمای دیگر ،که توسط  AccessNowطراحی شده است ،فقط به جنبه دیجیتالی می پردازد و آن را توسعه می دهد ،اما در
این زمینه بیشتر توسعه یافته است.

 .Iب) از کشورهای دیگر :مانند هند  ،ایران…
اگر افراد خارج از افغانستان هستند (مثال در ایران و غیره) باید مستقیما ً با سفارت فرانسه در آن کشورها تماس بگیرند.
به عنوان یادآوری ،سفارت اسالم آباد در پاکستان همچنان به روی خارجی ها بسته است (به دالیل امنیتی ،بیماری کوید و اعتراضات
ضد فرانسوی).

 .IIبرای ویزای فرانسه درخواست دهید
در اصل  ،برای درخواست ویزا ،درخواست باید در سایت ثبت شودhttps://france-visas.gouv.fr :
سپس یک قرار مالقات برای ارائه این درخواست ویزا بگیرید.

 .IIالف) سفارتخانه های صالحیت دار :به کدام سفارت فرانسه بروید؟
 .1در افغانستان
سفارت فرانسه در کابل ،صالحیت دارترین بخش در افغانستان برای سفر به فرانسه است .اما با این حال ،برای خارجی ها بسته است
و به داخل فرودگاه منتقل شده است .با بخش امنیتی سفارت می توانید با شماره 0093700284032 :تماس بگیرید.
 .2در کشورهای دیگر
به عنوان یادآوری ،سفارت اسالم آباد در پاکستان همچنان به روی خارجی ها بسته است (به دالیل امنیتی ،بیماری کوید و اعتراضات
ضد فرانسوی).
بنابراین ،اکنون باید به سفارت فرانسه در کشورهای دیگر بروید ،به عنوان مثال:
● دهلی نو00911143196250 / 00911143196100 :
● تهران00982164094000 :
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 .IIب) ورود به سفارتخانه ها
برای سفر به ایران ،مانند هند یا هر کشور دیگری ،یک تبعه افغان معموالً باید ویزا داشته باشد.
هند
برای هند ،نوع جدیدی از ویزای الکترونیکی " "e-Emergency X-Misa Visaبرای اتباع افغان وجود دارد که برای مسلمانان
نیز در دسترس است .این یک ویزای  6ماهه است که می توانید به صورت آنالین درخواست کنید:

کشورهای دیگر
با سفارت فرانسه در آن کشور تماس بگیرید.

 .IIج) ثبت نام برنامه های ویزا برای فرانسه با سفارت
روش کالسیک در همه موارد قابل اجرا است:
 .1ثبت نام در ویزای فرانسه
 .2درخواست مالقات
 .3تشکیل پرونده
 .4تصمیم
( .5تصحیح یا درخواست دوباره احتمالی)
 .1ایران:
برای درخواست در تهران ،یک ایمیل به  afghan-visas.teheran@diplomatie.gouv.frارسال کنید و یک فرم
اکسل ضمیمه کنید
یا در وب سایت ارائه دهنده خدمات قرار مالقات اخذ کنید
مراجعه کنید به)https://visa.vfsglobal.com/irn/fr/fra/interim-page :
 .2هند:
برای دریافت نوبت ،با ارائه دهنده  VFSتماس بگیرید:
 https://france-visas.gouv.fr/web/in/a-qui-sadresser#Delhiیا
https://visa.vfsglobal.com/ind/en/fra/interim
(منبع)https://in.ambafrance.org/Applying-for-a-Frans-visa-in-India :
 .3کشورهای دیگر:
با سفارت فرانسه ارتباط برقرار کنید
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جدول 5

روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر افغانی :سیستم های ویژه تخلیه و تخصیص روادید به فرانسه یا کشورهای
دیگر
ایاالت متحده آمریکا
افراد شامل شونده :افرادی که برای  NGOهای آمریکایی و روزنامه نگاران کار کرده اند (صرف نظر از ملیت رسانه ها)
مراحل اخذ ویزا :برنامه کمک به پناهندگان ایاالت متحده ()USRAP
ویزای درخواست :اولویت )P-2( 2
درخواست ویزا فقط در سفارتخانه های ایاالت متحده در خارج از افغانستان قابل انجام است .مراقب باشید سفارت ایران تعطیل است.
شما باید فرم تایید اشتغال را از رسانه ها یا  NGOدریافت کنید.
اطالعات بیشتر در وب سایت های سیستم پردازش پذیرش پناهندگان در سراسر جهان و وزارت امور خارجه ایاالت متحده

فرانسه
افراد شامل شونده :فرانسه گفته است که اولویت دادن به خروج از کشور ،به ویژه" ،شخصیت های جامعه مدنی افغانستان ،مدافعان حقوق،
هنرمندان و روزنامه نگاران به ویژه آنهایی که به خاطر تعهد به شغلشان و تالش برای خبر رسانی تهدید شده اند [ ]...و همه کسانی که از
آزادی دفاع می کنند "
سخنرانی  Jean-Yves Le Drianسخنرانی 15/08/2021
روش تماس :جهت تماس با واحد بحران و پشتیبانی به باال مراجعه کنید و از طریق ایمیل ذکر شده ارتباط برقرار کنید.

پاکستان
افراد شامل شونده :روزنامه نگاران و افرادی که برای  NGOها کار کرده اند.
روند درخواست :امکان اخذ ویزای فوری فراهم شده است .این ویزا فقط برای افرادی که معموالً واجد شرایط ورود به پاکستان هستند مفید
است.
برای درخواست این ویزا با سفارت پاکستان در کابل تماس بگیرید.
شما لزوما ً به پاسپورت یا تذکره احتیاج دارید.
برقراری ارتباط:
● افسر ویزا0093700728627 :
● کمک ویزا0093786324769 :
● سفارت پاکستان در کابل0093707300900 :

کانادا
برای خروج از افغانستان
افراد شامل شونده :افرادی که با یک سازمان غیردولتی کانادایی کار کرده اند
روند درخواست :یک ایمیل به Canada-Afghanistan@international.gc.ca :ارسال کنید تا یک رجوع واجد شرایط بودن برای
تخلیه از افغانستان توسط وزارت امور جهانی کانادا ( )GACدریافت کنید .پیوست به ایمیل :نامه پشتیبانی سازمان غیردولتی که برای آن کار
کرده اید محدوده و حیطه ی کاری شما را ذکر می کند  +منابع کانادایی از همان سازمان غیردولتی.
مجموعه ای از ایمیل ها را نگه دارید.
اگر  GACدرخواست شما را بپذیرد ،پرونده شما را به اداره مهاجرت کانادا ( )IRCCارجاع می دهد.
 IRCCبرای اطالعات بیشتر در مورد خروج احتمالی با شما تماس می گیرد.
برای اسکان مجدد از کشوری در خارج از افغانستان
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افراد شامل شونده :افغانهایی که در خارج از افغانستان هستند بدون اقامت یا شرایط ثابت در کشور ثالث .فقط روزنامه نگاران ،افرادی که به
روزنامه نگاران کمک کردند ،رهبران زن ،مدافعان حقوق بشر ،اقلیت های مذهبی تحت تعقیب ،افراد دگرباش جنسی ،اعضای نزدیک
خانواده.
این امر صرفا فقط در مورد شهروندان افغانی که روابط قابل توجه یا پایدار با کانادا داشته اند صدق نمی کند ،بلکه همچین برای دیگر افراد
واجد شرایط
مکانیسم :برنامه ویژه اسکان مجدد بشردوستانه
اطالعات بیشتر:
www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/refugies/afghanistan/mesures-speciales.
html

هلند
افراد شامل شونده :افرادی که برای پروژه های حقوق بشر با بودجه کشورهای اروپایی کار کرده اند.
روش درخواست خروج :ارسال نامه الکترونیکی به وزارت امور خارجه به آدرس kabul@minbuza.nl :با اطالعات تماس (ایمیل و
شماره تلفن) ،مشخصات شخصی (نام ،تاریخ تولد و غیره) و توضیح وضعیت شما ،و همچنین هرگونه اثبات کار شما.
برقراری ارتباط:
● بخش وزارت امور خارجهkabul@minbuza.nl :
● 0031247247247
● WhatsApp +31 6 82388055

بریتانیا/انگلستان
افراد شامل شونده :روزنامه نگاران و کارمندان رسانه های انگلیسی ،شخصیت های جامعه مدنی ،به ویژه برای حقوق زنان ،کارکنان
سازمان های غیردولتی و سازمان های بشردوستانه
مراحل اخذ ویزا :درخواست ویزا تحت سیاست های مهاجرت و کمک افغانستان ( )ARAPتنها در سفارتخانه های بریتانیا در خارج از
افغانستان قابل انجام است.
فرم درخواست آنالین (پیوند برگرفته از صفحه ذکر شده در زیر در اطالعات بیشتر)
اطالعات بیشتر" :سیاست انتقال و مهاجرت افغانستان :اطالعات بیشتر در مورد معیارهای واجد شرایط بودن و جزئیات پیشنهاد" ()gov.uk
برقراری ارتباط:
● واحد بحران  24 ،00442475389980ساعته  7روز هفته در دسترس است .برای برقراری تماس ،مدارک ذیل را آماده کنید:
نام  ،تذکره  ،سابقه کار ،اسکن پاسپورت و مدرک اشتغال  ،شماره تذکره
● واحد ارزیابی تهدید و خطر افغانستان ( )ATREUمسئول ارزیابی درخواست  ARAPشما:
LocalStaff-Afghanistan@mod.gov.uk
انجمن های ارائه دهنده کمک به روزنامه نگاران و کارکنان رسانه های افغانی
کمیته حمایت از روزنامه نگارانemergencies@cpj.org :
ائتالف زنان در روزنامه نگاری (صرف نظر از جنسیت)Safety@womeninjournalism.org :
جمع روزنامه نگاران در معرض پریشانی و خطر :به ویژه از ماده  ، 19مدافعان خط مقدم ،دیده بان حقوق بشر ،فدراسیون بین المللی
روزنامه نگاران ،گزارشگران بدون مرز ...
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 .IIIیکبار در فرانسه درخواست پناهندگی کنید
.IIIالف) برای افراد افغانی تخلیه شده توسط کشور فرانسه
روز دوشنبه  30 ،آگوست ،دفتر مهاجرت و ادغام فرانسه ( " )Ofiiیک باجه ی ویژه" را با مقر پلیس پاریس افتتاح کرد تا
درخواست پناهندگی  2500افغانستانی را که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در  15آگوست توسط فرانسه تخلیه شده اند ،ثبت کند.
حدود  20نفر این درخواست ها را ثبت خواهند کرد .زمانهای اختصاصی برای قرارهای مالقات در استان پاریس برای ثبت
درخواستها تعیین شده است.
برای مهاجران افغان که به دیگر والیت های (استان های) فرانسه معرفی شده اند  ،باید بخش های خاصی نیز در مناطق مربوط به
شهرهای فرانسه در دسترس قرار گیرد.
تخلیه شدگان افغان تحت پروسه نرمال ( )procédure normaleثبت می شوند ،اما همه افراد از رسیدگی درخواست سریع بهره
مند می شوند و درخواستشان سریع تر بررسی می شود
در حالی که به درخواست پناهجویان رسیدگی می شود ،همه آنها باید از کمک هزینه پناهندگی برخوردار شوند.

 .IIIب) ورود افراد افغانی در فرانسه که خارج از فرایند تخلیه و خروج هوایی از طریق
فرانسه هستند:
برای افغان هایی که به تنهایی وارد فرانسه شده اند و مایل به پناهندگی در آنجا هستند  ،روند خاصی اعالم نشده است.
برای اطالعات بیشتر در مورد روند درخواست پناهندگی می توانید به صفحات مشاوره پناهندگی ما مراجعه کنید:
"درخواست پناهندگی در فرانسه" (فرانسوی)
"درخواست پناهندگی در فرانسه" (انگلیسی)
(برای زبان دری و پشتو نیز به همین وبسایت مراجعه کنید)

 .IVمنابع مفید
 .IVالف) برای افراد شامل شونده:
●

فهرست منابع برای افراد در معرض خطر در افغانستان که توسط دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد
( )OCHAنگهداری می شود.

●

صفحات مشاوره ما در مورد حقوق پناهندگی:
○ "درخواست پناهندگی در فرانسه" (فرانسوی)
○ "درخواست پناهندگی در فرانسه" (انگلیسی)
○ (برای زبان دری و پشتو نیز به همین وبسایت مراجعه کنید)
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●

این نکات کاربردی (قابل دانلود رایگان):
○ "حمایت از پناهجویان در روش" دوبلین "
○ "درخواست پناهندگی و شرایط ( )CMAدریافت مادی "
○ "گذرنامه خارجی و سایر اسناد مسافرتی"

 .IVب) برای حامیان شما در فرانسه
●

کتاب " "Délit de solidarité: le guideتوسط گروه " ."Délinquants solidairesبرای راهنمایی های اولیه
هنگام ورود به فرانسه و اطالعات ضروری برای پیدا کردن موسسات

 .IVج) برای آگاهی بیشتر در مورد وضعیت حقوقی افغانی ها و افغانی ها در فرانسه
●

انتخاب صفحات و مقاالت از سایت ما

 .Vمقاالت و ابتکارات موقعیت های مختلف
 .Vالف) دولتها و موسسات اروپایی یا بین المللی
●
●
●

«افغانستان :روزنامه نگاران در معرض آزار و شکنجه نیاز به حمایت فوری دارند  -کارشناسان سازمان ملل متحد» ،
 UNHCRسپتامبر 2021 3
"اعالمیه وزرای داخلی اتحادیه اروپا در مورد افغانستان"  ،شورای اتحادیه اروپا  31 ،آگوست 2021
جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به "وضعیت وخیم و نگرانی های حقوق بشر در افغانستان" سه شنبه 24
آگوست اختصاص یافته است .اعالن ،پخش ویدئو :اولین جلسه (نماینده فرانسه در  1:46:36صحبت کرد)  ،جلسه دوم.
همینطور ببینید:
➢
➢

➢
➢

●
●

●

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  24 ،آگوست " ، 2021جلسه فوق العاده خود را در مورد افغانستان با
تاکید بر ضرورت بررسی همه ادعاهای نقض حقوق بشر توسط همه طرفین درگیری به پایان می رساند".
کمیساریای عالی حقوق بشر در افتتاحیه سی و یکمین جلسه فوق العاده این شورا که به وضعیت افغانستان
اختصاص داده است  ،تأکید می کند" :خط قرمز اساسی نحوه برخورد طالبان با زنان و دختران خواهد بود"،
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد  24 ،آگوست 2021
نقض حقوق بشر توسط طالبان را مورد بحث قرار می دهد"  ، Bachelet Onuرویترز  24 ،آگوست 2021
توصیه "شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد باید در مورد سوء استفاده ها در افغانستان تحقیق کند" ،دیده بان
حقوق بشر  23 ،آگوست 2021

بیانیه کمیساری  Johanssonدر مورد وضعیت افغانستان در نشست فوق العاده وزرای کشور ،کمیسیون اروپا18 ،
آگوست 2021
"کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد از دولتها می خواهد تا اخراج به افغانستان را متوقف کنند"  17 ،آگوست
2021
➢ بحث "موضع کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در مورد بازگشت به افغانستان"
فراخوان مشترک  71کشور ،که توسط وزارت خارجه ایاالت متحده بازپخش شده است ،مبنی بر حق خروج از کشورشان
برای افغان ها تضمین شده است 15 ،آگوست 2021
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 .Vب) انجمن ها  ،مجموعه ها و سایر سازمان های جامعه مدنی
نظرات و ابتکارات گروه ها ،انجمن ها ،اتحادیه ها و غیره برای ارائه کمک های مادی یا مالی مستقیم به افراد در معرض
خطر در خارج از فرانسه یا فرانسه
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

«فرانسوی ها می خواهند از مهاجران افغان استقبال کرده ،آنها را تشویق کنند!»  ، Le Monde ،سپتامبر 2021 7
تجمع "در همبستگی با افغان ها" یکشنبه  5سپتامبر ،ساعت  3بعد از ظهر ،در پاریسplace de la République ،
تریبون" :وضعیت پناهندگی یک حق است و یک امتیاز نیست"  ،موسسه  ، Montaigne et Terra Novaسپتامبر 3
2021
تریبون" :گسترش وضعیت پناهندگی برای زنان قربانی خشونت توسط دولتها"  ،توسط  Annie Sugierو Linda
 Weil-Curiel, de la Ligue du droit international des femmes, Le Mondeسپتامبر 2021 1
"جهان وارونه شد :به سختی طالبان افغانستان را فتح کردند وقتی دادگاه ملی پناهندگی محدودیت حمایت زنان افغان را در
نظر گرفت  Communiqué de Presse collectif ، "...سپتامبر 2021 1
"تریبون  -افغانستان ":ایجاد یک پروتکل تخلیه عادالنه ،با وقار ،مناسب و ایمن برای خانواده هایی که از آن برخوردارند
ضروری است " Le Monde ،سپتامبر 2021 1
"آوارگان افغان در مرز ترکیه نیاز به حفاظت از اتحادیه اروپا دارند" Communiqué de Presse ،
 EuroMedRightsآگوست 31 2021
"این ایده که غرب در برابر طالبان ناتوان است کامالً نادرست است"  Liberation ،آگوست 31 2021
تظاهرات "جان افغانان مهم است · پاریس · "29/08/29
➢ "در پاریس ،ممنوعیت تظاهرات حمایت از افغان ها" Le Monde ،آگوست 2021 29
"افغانستان FIDH :بسیج شده است"  27 ،آگوست 2021
«مهلت تخلیه باید در میان تهدیدهای حمله طالبان به حمالت انتقامی تمدید شود»،عفو بین الملل 26 ،آگوست 2021
«بیانیه مشترک :اولویت های کنونی برای واکنش اتحادیه اروپا به وضعیت در افغانستان» Ecre (European ،
 )Council on Refugees and Exilesآگوست 2021 25
"جنبش طالبان به طور متناقض در وضعیت ضعیفی قرار دارد  ،زمان مناسب برای مذاکره با آن است"  ،آگوست 25
2021
تریبون "تصمیم برای توقف پرواز هواپیمای مسافربری امکان تخلیه دانشجویان و دانشگاهیان در معرض خطر را
غیرممکن می سازد ".مجموعه محققان فرانسوی متخصص در افغانستان  25 ،آگوست 2021
"رهبر  CGTآقای  Philippe Martinezخواستار پذیرش اتحادیه های کارگری افغان در فرانسه استSud Ouest ".
 ، 24آگوست 2021
تریبون "فرانسه باید به مدافعان میراث فرهنگی افغانستان پناهندگی دهد"  ، Bastien Varoutsikos ،باستان شناس ،
 ،Le Mondeدر آگوست 2021 24
چندین خالصه آزادی و یک تعلیق اجمالی به نمایندگی از چندین اتباع افغان که مهاجر هستند یا از حمایت های جانبی در
فرانسه برخوردار هستند ،به شورای دولتی ارسال شد تا از دولت بخواهند اقدامی انجام دهد .اقدامات الزم برای اطمینان از
تخلیه و خروج خانواده هایی که در افغانستان سرگردان هستند و نمی توانند به اسالم آباد ،تهران یا دهلی سفر کنند ،همچنین
برای ثبت درخواست  ،تحقیق و صدور ویزا تحت پیوند دوباره خانواده .شش سازمان ( Adde ،وکالی دفاع از حقوق
بیگانگان)  ، Cimade ،شورای ملی وکالی دادگستری  ، Gisti ،لیگ حقوق بشر و ( SAFاتحادیه وکالی فرانسه)
تصمیم گرفته اند که "در پشتیبانی از این درخواست ها این جلسه روز سه شنبه  24آگوست در شورای دولتی برگزار می
شود.
➢ پرونده ما در مورد این اختالف" :درخواست کمک موقت برای اطمینان از تخلیه اعضای خانواده اتباع افغان که
پناهنده هستند یا از حمایت های جانبی در فرانسه برخوردار هستند"
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تریبون "افغانستان :فرانسه ،سرزمین حقوق بشر ،باید به وظیفه خود عمل کند" ,Jean-Marie Burguburu ،رئیس
کمیسیون مشورتی ملی حقوق بشر »  ,Le Mondeآگوست 2021 22
تریبون" :افغانستان :چرا مکرون باید به مبارزان آزادی پناهندگی دهد"  ،Patrick Weil ، JDD،آگوست 21 2021
"در آستانه نشست گروه  RSF ،7از رئیس جمهور بایدن می خواهد که برنامه ویژه ای برای خروج روزنامه نگاران از
افغانستان و به تعویق انداختن پایان عملیات ایاالت متحده داشته باشد"  21 ،آگوست 2021
دادخواست" :عشق  ،نه جنگ :استقبال بی قید و شرط از زنان افغان و بستگان آنها" ،آغاز شده در آگوست 2021 21
(مصاحبه با برخی از آغاز کنندگان این جنبش را در  le Parisienرا ببینید)
بیانیه مشترک رسانه های کانادایی (انجمن روزنامه نگاران کانادایی  +روزنامه نگاران کانادایی برای بیان آزاد 21 +
سازمان خبری کانادایی)" :درخواست کمک برای روزنامه نگاران افغان و خانواده های آنها که از کانادا حمایت کرده اند"
 20آگوست 2021
"استقبال افغان ها از فرار از کشورشان ممکن است"  ،انجمن ملی استقبال از شهرها و مناطق ( )ANVITAآگوست 20
2021
"شکنندگی و پایمال شدن حقوق زنان در افغانستان"  ،دیده بان حقوق بشر 18 ،آگوست 2021
"منابع ایمنی آنالین برای مدافعان حقوق بشر افغانستان" ، AccessNow.org ،آگوست 2021 17
"ما خواستار گشایش راه های قانونی و موثر دسترسی به فرانسه برای حمایت از افغان های قربانیان آزار و شکنجه هستیم"
بیانیه مطبوعاتی ( ADDEوکالی دفاع از خارجیان) ( AMI Nîmes /انجمن مهاجران) ( Cimade / CNR /جمعی
برای یک کشور پناهنده) ( Gisti /گروه اطالعات و پشتیبانی مهاجران) ( LDH /لیگ حقوق بشر) ( SaF /سندیکای
وکالی فرانسه)  /سندیکای دادرس ،آگوست 2021 17
"افغانستان :مدافعان حقوق بشر  ،روزنامه نگاران و اعضای جامعه مدنی باید محافظت شوند"  ,FIDHآگوست 2021 16
دادخواست" :برای استقبال فرانسه از مدافعان حقوق زنان افغان"  ،که توسط  Pourvoir Féministeآغاز شده است.
دادخواست" :اضطراری :از جان افغان ها محافظت کنید!" راه اندازی شده توسط  La Cimadeبه تاریخ آگوست 15
2021
"ندای نگار  -حمایت از زنان افغانستان" انجمن حمایت از زنان افغانستان در اینجا از فعاالن فمینیستی از فرانسه ،اروپا،
آسیا ،آمریکا و استرالیا ،و همچنین همه مدافعان حقوق بشر ،درخواست بسیج شدن برای کمک به افغانستان و جمعیت در
خطر و تهدید شده آن ،زنان و کودکان ،می کند .آگوست 2021 10

 .VIمقاالت مطبوعات
 .VIالف ) وضعیت در افغانستان
●
●
●
●
●
●
●
●
●

"در کابل  ،یک دولت" منحصراً "طالبان"  ، Liberation ،سپتامبر 2021 7
«طالبان نام کابینه تمام مرد افغان از جمله وزیر تحت تعقیب  ، »FBIگاردین 7 ،سپتامبر 2021
"رهبر افغانستان طالبان هشدار می دهد" :افغانستان :دولت تشکیل شده  ،قوانین شریعت باید محترم شمرده شود" Le
 ، Parisienسپتامبر 2021 7
"افغانستان :تظاهرات با شلیک گلوله در کابل پراکنده شد  ،دیگری در خون هرات سرکوب شد" ، Le Parisien ،
سپتامبر 2021 7
"طالبان پرچم خود را در دره پنجشیر به اهتزاز درآوردند  ،احمد مسعود خواستار برآمدن می شود" Courrier ،
 Internationalسپتامبر 2021
"طالبان تظاهرات علیه پاکستان در کابل را با شلیک گلوله شکست"  ، Le Monde ،سپتامبر 2021 7
«سازمان ملل می گوید خدمات اساسی در افغانستان در حال فروپاشی است»  ، Reuters ،سپتامبر 2021 7
سازمان ملل می گوید" :خدمات افغانستان سقوط می کند و کمک ها در حال اتمام است"  ،گاردین  7 ،سپتامبر 2021
"افغانستان :اولین خروج آمریکایی ها پس از خروج ایاالت متحده"  ،خبرگزاری فرانسه  7 ،سپتامبر 2021
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"افغانستان :تعلیق کمک های بین المللی منجر به بسته شدن بیش از  2000ساختار بهداشتی می شود"  ،اطالعات سازمان
ملل متحد  ، ONU Infoسپتامبر 2021 6
"افغانستان :طالبان به هرکسی که بخواهد در برابر آنها مقاومت کند هشدار می دهد"  ، AFP, Médiapart ،سپتامبر 6
2021
طالبان از رسانه های اجتماعی استقبال می کنند ":ما نیز می خواهیم دیدگاه ها را تغییر دهیم"  ، BBC ،سپتامبر 2021
"یک فیاسکو آمریکایی به دلیل ناآگاهی از زمینه و ایدئولوژی رهبران"  ، France Culture ،سپتامبر 2021 5
"افغانستان :چگونه طالبان از تغییرات آب و هوایی استفاده کردند"  ، Libération ،سپتامبر 2021 4
"پروازهای بشردوستانه با هماهنگی سازمان ملل متحد در افغانستان از سر گرفته شده است"  ، Liberation ،سپتامبر 3
2021
"در افغانستان  ،زنان از رژیم طالبان سرپیچی می کنند"  Alexandre Liagouras, Libérationسپتامبر 2021 3
«همزمان با برگزاری کنفرانس جمع آوری کمک های سازمان ملل متحد  ،بحران بشردوستانه" عمده "در افغانستان پیش
می رود»  ،اخبار سازمان ملل متحد 3 ،سپتامبر 2021
«زنان افغان خواست خود را برای مشارکت در دولت آینده تشدید می کنند» ،آمنه حکیمی ،طلوع نیوز 3 ،سپتامبر 2021
"افغانستان :اولین شرکت هواپیمایی پروازهای خود را از سر می گیرد  ،کمک های بشردوستانه سازماندهی می شود" ،
 Le Mondeسپتامبر 2021 3
«ایاالت متحده در حال بررسی راههای زمینی برای ادامه تخلیه افغانستان است»  Al Jazeera ،سپتامبر 2021 1
"بدون پروازهای تخلیه  ،افغانها سفرهای خطرناک زمینی به مرزها را وزن می کنند" Jonathan Landay et ،
 ,Humeyra Pamuk, Reutersسپتامبر 2021 1
«مردم شکسته شده اند :افغانها اولین روز تحت کنترل کامل طالبان را توصیف می کنند»  ،اختر محمد ماکویی  ،گاردین ،
 31اوت 2021
"افغانستان :تعداد زیادی از بیماران و آینده ای نامشخص"  ،MSF ،آگوست 2021 31
"افغانستان :اکنون که تخلیه بریتانیا به پایان رسیده است پناهندگان چه میتوانند بکنند؟»  ،گاردین 30 ،آگوست 2021
«قدرتهای غربی پیش نویس سازمان ملل در مورد افغانستان را خنثی کردند»  ،گاردین  30 ،آگوست 2021
"افغانستان :سازمان ملل متحد طالبان را در مورد ادامه خروج ها مورد انتقاد قرار می دهد اما منطقه حفاظت شده را نمی
خواهد"  Libération ،آگوست 2021 30
"تخلیه در افغانستان :طالبان متعهد می شوند اجازه خروج دیگر را بدهند"Le Monde avec AFP et Reuters ،
آگوست 2021 30
" بحران انسانی به مراتب بزرگتر "در افغانستان پیش می آید  ، "UNHCR -رویترز  30 ،آگوست 2021
"در افغانستان  ،طالبان تنها فرمانده هستند"  Le Monde ،آگوست 2021 30
"افغانستان :برادر فرمانده مسعود اطمینان می دهد :مقاومت در برابر طالبان سیاسی و فرهنگی خواهد بود "France ،
 ،Infoآگوست 2021 30
"تخلیه در افغانستان :طالبان با اجازه خروج های دیگر موافقت کردند" Le Monde avec AFP et Reuters ،
آگوست 2021 29
"طالبان موافقت می کنند تا اتباع خارجی و افغانانی که دارای ویزا هستند از افغانستان خارج شوند" AFP et France ،
 24آگوست 2021 29
"افغانستان :طالبان متعهد می شوند که اجازه دهند آمریکایی ها و افغان ها" در خطر "بعد از  31اوت خارج شوند" Le ،
 Mondeآگوست 2021 25
«"تخلیه و خروج از افغانستان :غرب چه اهرمی بر طالبان دارد؟»  ، RFI ،آگوست 2021 24
"فقر ،تحصیل ،تریاک ...مشاهده کنید که افغانستان در بیست سال گذشته چقدر تغییر کرده است" France info ،آگوست
2021 23
"مقاومت پنجشیر در صورت شکست مذاکرات آماده مبارزه می شود" OLJ ،و  ، AFPآگوست 2021 23
"پسر فرمانده مسعود می گوید که از طالبان کناره گیری نمی کند ".لوموند خبرگزاری فرانسه و رویتر 22 ،آگوست 2021
سازمان ملل متحد هشدار می دهد" :افغانها بدون کمک فوری با فاجعه روبرو می شوند" Emma ،
 ،" Graham-Harrison et Michael Savageگاردین  ،آگوست 2021 22
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● "چرا افغانستان به این سرعت سقوط کرد"géopolitique du cimetière des empires », François :
 »Malaussena, Blog Mediapartآگوست 2021 21
● خبرگزاری  Le Mondeبا خبرگزاری فرانسه و رویترز می گوید" :ناتو از طالبان می خواهد به خروج افرادی که از
افغانستان فرار می کنند" احترام گذاشته و آنها را تسهیل کنند " .آگوست 2021 20
● "افغانستان  ،از شکست به شکست دیگر"  ,Alain Gresh, Orient XXI ،آگوست 2021 15
●

 .VIالف  )1بر اساس مناطق جغرافیایی
 .VIالف  )A 1کابل
در حالی که شرکت هواپیمایی ملی افغانستان "آریانا" توانست پروازهای داخلی خود را در  4سپتامبر  2021از سر بگیرد  ،پروازهای
تجاری بین المللی هنوز امکان پذیر نیست و زمان زیادی طول می کشد تا دوباره انجام شود .برای آگاهی بیشتر:
➢ «امنیت فرودگاه کابل می تواند به شرکت داده شود»  Çavuşoğlu says, Daily Sabahسپتامبر 2021 7
➢ «طالبان :ترکیه و قطر برای بهره برداری از فرودگاه کابل کار می کنند»  ، Daily Sabah ،سپتامبر 2021 6
➢ "فرودگاه کابل :بازگشت پیچیده به خدمات"  ،یورونیوز 6 ،سپتامبر 2021

● "افغانستان :طالبان تظاهرات علیه پاکستان در کابل را با شلیک گلوله متالشی کردند"  ،AFP ،سپتامبر 2021 7
● "زنان در کابل راهپیمایی کردند تا خواستار نقش در حکومت طالبان شوند" ,Ali M Lafiti, Aljzeera ،سپتامبر 4
2021
● "اعتراض زنان افغان برای دفاع از حقوق خود در کابل"  ،آریانا نیوز 3 ،سپتامبر 2021
● "افغانستان .قطر در مورد احتمال بازگشایی فرودگاه کابل "مطمئن" است"  ، Ouest France ،سپتامبر 2021 2
● «هلی کوپتر در فرودگاه کابل هنگام خروج آمریکا از افغانستان آسیب دیده است .طالبان کنترل  ATCرا در دست گرفت
» ، Republic World ،آگوست 2021 31
➢ منطقه امن بعد از  31آگوست؟
● "شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد تخلیه افغان های تهدید شده تقسیم بندی شد" Le Monde ،آگوست 2021 31
● "نیروهای انگلیسی می توانند به پلیس منطقه فرودگاه کابل کمک کنند"  ،گاردین 30 ،آگوست 2021
● به گفته ژنرال " ، Dominique Trinquandمنطقه امن در کابل :تصمیم می تواند به سرعت گرفته شود ،اما از سوی
دیگر اعدام پیچیده تر است " France Info ،آگوست 2021 30
● "افغانستان :سخنگوی طالبان پیشنهاد امانوئل مکرون برای ایجاد منطقه امن در کابل را رد می کند"France Info ،
آگوست 2021 30
● "در کابل  ،پایان تخلیه ها نزدیک است  ،لندن و پاریس" منطقه حفاظت شده "را پیشنهاد می کنند"  Mediapart ،آگوست
2021 29
● "افغانستان :مکرون برای افتتاح منطقه حفاظت شده در کابل درخواست می کند"  Libération ،آگوست 2021 29
● « :David Milibandانگلیس باید برای مقابله با بحران انسانی با طالبان همکاری کند»  ،گاردین  27 ،آگوست 2021
● "افغانستان ":تماس های عملیاتی "بین فرانسه و طالبان" Le Monde ،آگوست 2021 27
● "فرانسه در حال مذاکره با طالبان در مورد خروج از افغانستان"  ،رویترز  26 ،آگوست 2021
➢ تخلیه و خروج ()31/8 → 15/8
● "افغانستان :ایاالت متحده بین انتخاب یا خروج نظامی" ،از جو بایدن دفاع می کند" Le Monde ،آگوست 2021 31
● "بایدن انتقاد از خروج آمریکا از افغانستان را دفع می کند" ،رویترز  31 ،آگوست 2021
● "پس از خروج نیروهای آمریکایی  ،چه کسی فرودگاه کابل را اداره می کند؟" France 24 ،آگوست 2021 31
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" رویاهای من همه خرد شده است " :در کابل  ،پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی  ،ناامیدی افغان هایی که نتوانستند
فرار کنند" Le Monde ،آگوست 2021 31
"در افغانستان "،گویی زندگی ناگهان متوقف شده است" Libération ،آگوست 2021 31
"آخرین سربازان آمریکایی کابل را ترک کردند و به بیست سال جنگ در افغانستان پایان دادند"Le Monde avec ،
 AFP et Reutersآگوست 2021 30
"آخرین هواپیماهای نظامی ایاالت متحده افغانستان را ترک کردند  ،که نشان دهنده پایان طوالنی ترین جنگ ایاالت متحده
است"  CNN ،آگوست 2021 30
«ایاالت متحده می گوید  1500آمریکایی در مراکز تخلیه در روزهای پایانی در افغانستان می مانند»  ،نیویورک تایمز ،
 25آگوست 2021
"افغانستان :گروه جی  7از تمدید تخلیه ها پس از  31آگوست خودداری می کند"  Le Monde ،آگوست 2021 25
"افغانستان :بایدن در  31اوت خروج خود را تأیید کرد  ،طالبان از خروج هزاران افغان خودداری کردند" Le ،
 Parisienآگوست 2021 25
"افغانستان :جو بایدن خروج نیروهای آمریکایی را در  31اوت تایید می کند"  France Info ،آگوست 2021 25
"ایاالت متحده  34کودک افغان بدون سرپرست را پس از حمل و نقل هوایی به مراقبت به مراجع پذیرش حضانت کودکان
تسلیم می کند" ،گاردین 27 ،آگوست 2021
ده پایگاه آمریکایی در عملیات تخلیه افغانستان بسیج شد Le Monde ،آگوست 2021 27
"افغانستان :چندین انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل  ،دست کم  5کشته" Libération ،آگوست 2021 26
"افغانستان :دست کم شش کشته در دو انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل" Le Monde ،آگوست 2021 26
"زنده :انفجار در نزدیکی فرودگاه کابل  ،شهادت تیم ما در محل" ،France 24 ،آگوست 2021 26
"اخبار زنده افغانستان :انفجار در خارج از فرودگاه کابل در میان"شلوغ ترین و خطرناک ترین مرحله تخلیه ها" .گاردین،
آگوست 2021 26
"گزارش انفجار در خارج از فرودگاه کابل"،CNN ،آگوست 2021 26
"افغانستان :تهدید تروریستی علیه فرودگاه کابل" قریب الوقوع "است"  ،آزادی و خبرگزاری فرانسه  26 ،آگوست 2021
"افغانستان :چندین تماس برای خروج از فرودگاه کابل به دلیل تهدید" حمله تروریستی بسیار باال"  Le Monde ،آگوست
2021 26
«افغانستان :هشدار آمریکا و متحدانش به تهدید تروریستی در فرودگاه کابل»  ،گاردین  26 ،آگوست 2021
"افغانستان :مسابقه با زمان برای تخلیه قبل از  31آگوست"  ،یورونیوز  25 ،آگوست 2021
"خشم هنگام ورود سیاستمداران آمریکایی به کابل در میان تالش های تخلیه"  ،آسوشیتدپرس 25 ،آگوست 2021
"مهاجران از افغانستان :ترس  ،خشونت و پشیمانی"  ،خبرگزاری فرانسه  25 ،آگوست 2021
"افغانستان :جو بایدن خروج ارتش آمریکا را در  31آگوست به شرط همکاری طالبان تأیید می کند" Le Monde avec،
 ,AFP, AP et Reutersآگوست 2021 25
«بایدن با وجود انتقادات ،مهلت  31آگوست خروج از کابل را حفظ می کند» ،AP ،آگوست 2021 24
«طالبان راه فرودگاه کابل را به روی افغان ها بستند تا از تخلیه آنها جلوگیری کنند» ،گاردین 24 ،آگوست 2021
"افغانستان :پایان سفر هوایی پنجشنبه برای فرانسه در صورت خروج ایاالت متحده در  31اوت"  Le Parisienآگوست
2021 24
"افغانستان :مدیر  CIAمال برادر را در کابل مالقات کرد" Le Parisien ،آگوست 2021 24
"افغانستان :کارکنان بشردوستانه در انتظار طالبان" Médiapart ،آگوست 2021 23
"بایدن می گوید تخلیه به رهبری آمریکا از کابل در حال تسریع است"  AP ،آگوست 2021 23
"تخلیه و خروج از افغانستان :پاریس"تاخیر اضافی" را پس از  31آگوست "ضروری" می داند"  Sud Ouest ،و
خبرگزاری فرانسه  23 ،آگوست 2021
"افغانستان :هشدار طالبان در مورد" عواقب "در صورت تاخیر ایاالت متحده در خروج آنها"  La Croix ،آگوست 23
2021
"طالبان در مورد تاخیر در خروج آمریکاییان از عواقب هشدار می دهد" Tamila Varshalomidze and Usaid ،
 Siddiqui, Aljazeeraآگوست 2021 23
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"بایدن می گوید ایاالت متحده ممکن است مهلت خروج از افغانستان را با ادامه تخلیه ها تمدید کند"Allan Smith, ،
 NBC Newsآگوست 2021 23
"افغانستان :تبادل آتش در فرودگاه کابل  ،یک کشته و سه زخمی" Sud Ouest ،با  ،AFPآگوست 2021 23
"همه منتظر نشانه هایی هستند که تغییر کرده اند" :جمعیت افغانستان تحت حکومت طالبان" ,Le Monde ،آگوست 23
"افغانستان :چندین کشته در تالش برای فرودگاه کابل  ،ایاالت متحده خواستار پروازهای تجاری شدند"Le Monde ،
آگوست 2021 23
"افغانستان :عجله برای فرودگاه کابل باعث کشته شدن چندین نفر می شود"  ,Le Monde ،آگوست 2021 22
اتحادیه اروپا می گوید" :خروج تمام پرسنل افغان تا  31آگوست" غیر ممکن "خواهد بودLe Figaro & AFP .
"افغانستان :کشته شدن هفت افغان در هرج و مرج در فرودگاه کابل ،تخلیه در شرایط تنش شدید ادامه دارد" Le Figaro
 & AFPآگوست 2021 22
"افغانستان :فرودگاه کابل  ،در هرج و مرج  ،آخرین فرصت برای فرار از رژیم جدید طالبان"Jacques Follorou, ،
 ,Le Mondeآگوست 2021 21
"افغانستان :هزاران خانواده در مقابل فرودگاه کابل تجمع کردند  ،به امید خروج از کشور" ,Le Monde ،آگوست 21
"طالبان اجازه نمی دهد من بگذرم " :مصیبت شباز ،افغان مقیم فرانسه ،در کابل گیر افتاده است"  France Interآگوست
2021 20
تخلیه کابل :چرا هواپیماها از پر شدن فاصله دارند؟"  ,France Inter ،آگوست 2021 20

 .VIالف  )B 1بقیه کشور
●
●
●
●
●
●
●

"غیرنظامیان دره پنجشیر افغانستان با حمله طالبان با بحران انسانی روبرو می شوند"  ،گاردین 7 ،سپتامبر 2021
"کودکان ما گرسنه هستند" :بحران اقتصادی افغان ها را به ناامیدی می کشاند"  ،گاردین 7 ،سپتامبر 2021
"طالبان پرچم خود را در دره پنجشیر به اهتزاز درآوردند  ،احمد مسعود خواستار برآمدن می شود" Courrier ،
 ،Internationalسپتامبر 2021 7
«بیش از  1000نفر در انتظار مجوز پرواز برای خروج از شهر مزارشریف افغانستان هستند»  ،رویترز  6 ،سپتامبر
2021
"افغانستان :طالبان می گویند که کنترل پنجشیر را در دست گرفته اند"  ، AFP, Le Point ،سپتامبر 2021 6
«طالبان ادعای تصرف کامل پنجشیر افغانستان»  ،الجزیره  ،سپتامبر 2021 6
"افغانستان :جنگ در پنجشیر  ،طالبان اعالم دولت خود را به تعویق انداخت"  ، AFP ،سپتامبر 2021 4

 .VIالف  )2گروه های تحت تعقیب و خشونت
●
●
●
●
●
●
●
●

"طالبان خطرات افتادن داده های شخصی به دستان اشتباه را به ما نشان می دهد"  ،گاردین  7 ،سپتامبر 2021
"افغانستان :عکاسی از نمک زندگی"  ، France Culture ،سپتامبر 2021 7
«معلوالن افغان در معرض خطر ویژه  ،به کمپین تبعیدی هشدار می دهد»  ، Jessica Murray ،گاردین  6 ،سپتامبر
2021
"یک فرمان زنان جوان افغان را ملزم به ازدواج با طالبان می کند"  ، Jean-Pierre Perrin, Médiapart ،سپتامبر
2021 3
"افغانستان :تفاوت بین طالبان  ،دولت اسالمی و القاعده"  ، BBC News ،سپتامبر 2021 3
"شکار مردان که آنها را زندانی کردند  ،زنان قضات در جستجوی فرار هستند" Stephanie van den Berg
 ، Reutersسپتامبر 2021 3
«افغانستان :روزنامه نگاران در معرض آزار و شکنجه نیاز به حمایت فوری دارند  -کارشناسان سازمان ملل متحد» ،
 ، UNHCRسپتامبر 2021 3
"زرادخانه نظامی :آنچه طالبان در افغانستان تصرف کردند"  ، Le Point ،سپتامبر → 2021 2
https://twitter.com/natsecjeff/status/1420219825524183046
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"طالبان  ،القاعده و دولت اسالمی در افغانستان  ،بین پیوندهای نزدیک و شکاف های ایدئولوژیکی" ، Le Monde ،
سپتامبر 2021 2
"در کابل  "،فرستاده ویژه "سه زن افغان را دنبال کرد که با آمدن طالبان سرنوشت آنها تغییر خواهد کرد" France ،
 ، Infoسپتامبر 2021 2
"استقبال از هنرمندان افغان :شرایط اضطراری"  ، France Culture ،سپتامبر 2021 1
"افغانستان :یک خواننده فولک به طرز وحشیانه ای توسط طالبان کشته شد" France musique ،آگوست 2021 31
"دولت اسالمی در خراسان که مسئولیت انفجار فرودگاه کابل را بر عهده گرفت چیست؟"  Info Chrétienne ،آگوست
2021 31
"یک سیاستمدار افغان عمر خود را صرف کار برای حقوق زنان کرد .او به سختی توانست از کشور خارج شود"،
واشنگتن پست  31 ،آگوست 2021
"مردم فراموش شده کابل"  ،این افغان هایی که فرانسه را متهم می کنند که آنها را "رها کرده است" Middleeasteye ،
 ،آگوست 2021 30
"در افغانستان  ،این قاتلین که به سخنان خوب طالبان خیانت می کند"  Libération،آگوست 2021 30
"فواد اندرابی  ،خواننده محلی افغان توسط طالبان کشته شد" Libération ،آگوست 2021 30
"نامه سرگشاده روزنامه نگاران افغان به جهان ":از ما محافظت کنید " ،طلوع نیوز (افغانستان)  30 ،آگوست 2021
"برای صحنه فرهنگی افغانستان  ،تبعید یا مرگ" Libération ،آگوست 2021 30
"افغانستان :زنان می توانند به دانشگاه بروند  ،به طالبان اطمینان دهید" ،TV5Mmonde ،آگوست 2021 30
"آرمانشهر  ،سازمان غیردولتی که جنایات جنگی را بررسی می کرد  ،در کابل سرگردان بود"  ,Le Monde ،آگوست
2021 28
"افغانستان ":طالبان حمله می کنند  ،آنها به دنبال افرادی هستند که در رسانه ها کار می کنند " ،دو روزنامه نگار افغان
شهادت می دهند" France Info ،آگوست 2021 27
"فرودگاه کابل :داعش در خراسان  ،گروه پشت این حمله چیست؟ » ، Le Parisien ،آگوست 2021 27
"آنچه ما در مورد گروه دولت اسالمی در افغانستان می دانیم  ،که مسئولیت حمله به کابل را بر عهده گرفتLe ".
 ,Monde avec AFP et APآگوست 2021 27
"صحرا کریمی  ،فیلمساز ":بعد از  31آگوست  ،افغانها خود را تنها خواهند دید "" ،Mediapart ،آگوست 2021 26
«طالبان به زنان افغان می گوید که دورکاری و از خانه به صورت غیر حضوری کار کنند زیرا سربازان برای احترام به
آنها آموزش ندیده اند»  CNN ،آگوست 2021 25
"طالبان ما را شکار می کنند ،ما را خواهند کشت" :درخواست کمک از افغان های  ،" LGBTسایت  Tétuآگوست 25
2021
«اعضای تیم دخترانه رباتیک افغان در مکزیک فرود می آیند»  ،الجزیره 25 ،آگوست 2021
"در افغانستان  ،اقلیت هزاره می ترسد که بیست سال دستاوردها از بین برود"  24 ،آگوست 2021
➢ «افغانستان :طالبان مسئول کشتار وحشیانه مردان هزاره  -تحقیقات جدید»  ،عفو بین الملل  19 ،آگوست 2021
"بین وعده های باز بودن و کنترل شدید اجتماعی ،افغان های تحت حاکمیت طالبان" ،Le Monde ،آگوست 2021 23
"همه منتظر نشانه هایی هستند که تغییر کرده اند" :جمعیت افغانستان تحت حکومت طالبان"، Le Monde،آگوست 23
2021
"افغانستان :روزنامه نگاران افغان مورد هدف طالبان" ،RFI ،آگوست 2021 22
"افغانستان 72 :سیک و هندو توسط طالبان از رفتن به هند منع شده اند" RFI ،آگوست 2021 22
"افغانستان :جو بایدن ادامه تخلیه ها پس از  31آگوست را رد نمی کند" ،لوموند با خبرگزاری فرانسه 22 ،آگوست 2021
"حق پناهندگی :آنچه می تواند برای یک زن افغان تغییر دهد"  ،توسط  Nathalie Moga, Blogs Mediapartآگوست
2021 21
"گزارش های افغانستان از شکنجه و کشتار با وعده های طالبان مغایر است"،The Guardian،آگوست 2021 21
"افغانستان :نگرانی در میان ساکنانی که در کشور سرگردان هستند رو به افزایش است"  ،RFI ،آگوست 2021 21
"آیا منتظر می مانیم تا طالبان مرا بکشد؟"  :دانش آموز در پاریس اما در کابل مسدود شده است  ،یک افغان از فرانسه
درخواست کمک می کند " ,l’Obs ،آگوست 2021 21
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«افغانستان :هزاران نفر در کابل در حالی که طالبان خانه به خانه رفت و آمد می کنند»  ،توسط Hannah
 ,Ellis-PEtersen, The Guardianآگوست  2021 20درباره وضعیت فعلی فرودگاه و افرادی که طالبان آنها را
تحت تعقیب قرار داده است :روزنامه نگاران  ،اقلیت هزاره  ،افرادی که برای دولت سابق و دولتهای غربی کار می کردند
"شکریه حیدر ":ما باید از تهدید شده ترین زنان افغان استقبال کنیم"  ،توسط Corine Goldberger, Marie Claire
آگوست 2021 20
"افغانستان :طبق گزارش برنامه جهانی غذا ،از هر سه نفر یک نفر در ناامنی غذایی قرار دارد" Liberation ،و AFP
آگوست 2021 20
"طرف طالبان  ،کلمات و تعقیب" Libération ،آگوست 2021 18
"سرکوب  ،قتل  ،شکنجه  ...اعمالی که گفتمان مماشات طالبان را بی اعتبار می کند" ، L’Obs ،آگوست 2021 18
"این افراطی های اسالم گرا نیستند که پس از بیش از بیست سال جنگ پیروز شده است ،این هروئین است"  ،مصاحبه با
 ، Roberto Savianoمتخصص ایتالیایی در جنایات سازمان یافته  ،نویسنده ، Gomorra ، France culture
اخبار ساعت  18:00آگوست 2021 22
مشاهده شود" :طالبان مواد مخدر جدید هستند :هروئین  ،میلیاردها و ژئوپلیتیک"  ،توسط Roberto Saviano,
 Corriere della Seraآگوست 2021 18
"افغانستان :عبدهللا عاطفی شاعر و مورخ ترور شد"  Actualité ،آگوست 2021 9
" زنانی که در افغانستان چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند" آگوست 2021 1
«افغانستان :قتل های انتقام جویانه طالبان :ضرب و شتم شورشیان  ،اجرای کمدین مشهور در قندهار»  ،دیده بان حقوق
بشر 30 ،جوالی 2021

 .VIب) اطالعات در مورد کشورهای اطراف
●
●
●
●
●

"" همه کشورهای منطقه از گسترش آنچه در افغانستان می گذرد "برای هرو موری می ترسند" ، Public Sénat ،
سپتامبر 2021 7
"مترجم پرواز خانواده به کابل را توصیف می کند"  ، News 24 ،سپتامبر 2021 6
"همسایگان افغانستان میلیون ها کمک به پناهجویان ارائه کردند"  ،گاردین  31 ،آگوست 2021
"طالبان می گویند  90درصد مرزهای افغانستان را تحت کنترل خود دارند"  ،خبرگزاری فرانسه 22 ،جوالی 2021
"وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای بیانیه مشترکی در مورد افغانستان صادر می کنند"  Xinhuanet ،جوالی
2021 15

 .VIب  )1ایران
●
●
●
●
●
●
●

«نه جایی برای فرار  ،نه جایی برای مخفی شدن :جنگ و ژئوپلیتیک علیه مهاجران افغان که به ترکیه فرار می کنند توطئه
می کنند»  ، The Independent ،سپتامبر 2021 3
"بین ایران و طالبان  ،روابط بهبود یافته و عالقمند"  Libération ،آگوست 2021 31
"در ایران  ،پناهندگان افغان به خانه فرستاده شدند"  27 ،آگوست 2021
«راه آزادی :سفری خصمانه در انتظار فرار افغان ها از طالبان است» Hannah Ellis-Petersen, Shah Meer ،
 ، Baloch and Lorenzo Tondo, The Guardianآگوست 2021 26
"ایران روی طالبان شرط بندی می کند" Le Monde ،آگوست 2021 25
«ایران گذرگاه مرزی با افغانستان را به دلیل مهاجرت افغانها می بندد»  Middle East Monitor ،آگوست 2021 7
«مرز شرقی ایران ترکیه با سیستم دیوار مدوالر ایمن تر است»  ،دیلی صباح  27 ،جوالی 2021
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 .VIب  )2ازبکستان
●
●

«ازبکستان  400مهاجر دیگر از افغانستان را می پذیرد  -رسانه دولتی روسیه»  ،رویترز 21 ،آگوست 2021
«ازبکستان تمایلی به پذیرش مهاجران افغان که از طالبان فرار کرده اند ندارد»  AP ،آگوست 2021 18

 .VIب  )3پاکستان
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

"فرار از افغانستان به پاکستان یا" خودکشی تا سرحد مرگ ""  ، Courrier International ،سپتامبر 2021 3
«اتحادیه اروپا به دنبال عبور امن افغانستان به پاکستان است»  ، EUObserver ،سپتامبر 2021 2
"پس از خروج آمریکایی ها ،افغان ها به سمت پاکستان عازم شدند ،اولین مقصد پناهندگان" ، RFI ،آگوست 2021 31
فواد :اگر توصیه های پاکستان در مورد افغانستان نادیده گرفته شود ،جهان باید برای "آشفتگی بزرگ" آماده شود Dawn
 Pakistanآگوست 2021 30
«همه می ترسند» :فرار افغان ها از طالبان برای خروج از پاکستان فشار می آورد »  ،گاردین  27 ،آگوست 2021
"احزاب مخالف نگران" سیاست لیبرال ویزای دولت "برای افغانستان هستند" Dawn Pakistan ،آگوست 2021 29
«شیعیان هزاره از ترس آزار طالبان از افغانستان فرار می کنند» ،گاردین  29 ،آگوست 2021
"تعداد" بی سابقه "از افغانستان به پاکستان منتقل می شود"  ،گاردین  27 ،آگوست 2021
"این افغانهایی که برای زندگی در سرزمین طالبان برمی گردند"  ،رادیو کانادا  25 ،آگوست 2021
«دولت این بار اجازه نمی دهد مهاجران افغان به شهرها برسند» Dawn Pakistan ،جوالی 2021 13
«فواد :اگر افغانستان وارد جنگ شود  ،دولت اجازه نمی دهد عواقب آن بر پاکستان تأثیر بگذارد» Dawn Pakistan ،
جوالی 2021 12

 .VIب  )4تاجیکستان
●
●
●
●

«تاجیکستان حدود  1000پناهنده افغان را به طور موقت پذیرش می کند» ، Kamila Ibragimova, Eurasianet ،
آگوست 2021 30
"دعوت رئیس جمهور تاجیکستان برای سفر رسمی به فرانسه"  Novastan ،آگوست 2021 30
"روسیه و متحدانش علیه" نفوذ اسالم گرایان "در آسیای مرکزی سازماندهی می شوند" Courrier International ،
آگوست 2021 26
"روسیه رزمایش های نظامی خود را در نزدیک مرز افغانستان به پایان رساند" ،خبرگزاری فرانسه 10 ،آگوست 2021

 .VIب  )5ترکمنستان
●

"روسیه و متحدانش علیه" نفوذ اسالم گرایان "در آسیای مرکزی سازماندهی می شوند" Courrier International ،
آگوست 2021 26

 .VIب  )6ترکیه
●
●
●
●

"برای اردوغان  ،ترکیه" مخزن مهاجران اروپایی نیست " Courrier International ،آگوست 2021 26
«مرز شرقی ایران ترکیه با سیستم دیوار مدوالر ایمن تر است»  ،دیلی صباح  27 ،جوالی 2021
"اردوغان تالش می کند تا طالبان را آشتی دهد"  Médiapart ،آگوست 2021 24
"در یونان و ترکیه  ،دیوارهایی برای جلوگیری از هجوم مهاجران افغان"  Courrier International ،آگوست
2021 21
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●
●
●

اردوغان می گوید ترکیه در بحبوحه آشوب در افغانستان "واحد ذخیره مهاجران اروپا" نخواهد بود  Reutersآگوست 19
2021
"ترکیه ،اولین  156کیلومتری دیوار ساخته شده در مرز با ایران برای جلوگیری از مهاجران به پایان رسید" il ،
 ، Fatto Quotidianoآگوست 2021 17
"افغانستان :ترکیه مانع از ورود پناهندگان می شود"  ،Alexandre Liagouras ، Libération ،آگوست 2021 17

 .VIج) مسیر تبعید ،وضعیت افغانها و شرایط پذیرش در دیگر کشورهای جهان
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

«نه جایی برای فرار  ،نه جایی برای مخفی شدن :جنگ و ژئوپلیتیک علیه مهاجران افغان که به ترکیه فرار می کنند توطئه
می کنند»  ،The Independent ،سپتامبر 2021 3
"افغانستان :شهادت اولین منتقل شدگان به آلبانی"  ، Courrier des Balkans ،آگوست 2021 31
«پناهندگان افغان در فرانسه و جهان چه کسانی هستند؟»  Le Monde ،آگوست 2021 31
«افغانهایی که فرانسه از آنها استقبال می کند چه کسانی هستند؟»  ،LCI ،آگوست 2021 31
"افغانستان .بالکان به درخواست آمریکایی ها محل اسکان موقت پناهندگان را فراهم می کند» ،Ouest-France ،
آگوست 2021 30
"افغانها در اوگاندا"  The Independant ،آگوست 2021 30
"سازمان ملل متحد تا پایان سال جاری میالدی به  500هزار مهاجر افغان هشدار می دهد"  ،خبرگزاری فرانسه28 ،
آگوست 2021
"از استکهلم تا پاریس  ،سفر طوالنی تبعیدیان افغان"  Le Monde ،آگوست 2021 27
"مرزها را برای مهاجران افغان  ،روسیه و چین در منطقه ذخیره باز کنید"  Courrier International ،آگوست 26
2021
"افغانستان :کدام کشورها آماده استقبال از مهاجران افغان هستند؟»  France Info ،آگوست 2021 26
"مواجهه با طالبان  ،دوگانگی روسیه در آزمایش قرار گرفت"  Médiapart ،آگوست 2021 25
«"تخلیه و خروج از افغانستان :غرب چه اهرمی بر طالبان دارد؟»  ، RFI ،آگوست 2021 24
"افغانستان :پناهندگان پس از تسخیر طالبان کجا خواهند رفت؟ " ,BBC News ،آگوست 2021 22
«اینفوگرافیک :چند نفر تا کنون از افغانستان تخلیه شده اند»  ،Elizabeth Milonopoulos ، Al Jazeera ،آگوست
2021 22
«جهان در مورد مهاجران افغان چه نقطه نظری دارند؟ "  ,Al jazeera ،آگوست 2021 18
پیک بالکان" :آلبانی و کوزوو از" چند هزار" پناهنده از افغانستان استقبال می کنند آگوست 2021 16

 .VIد) اتحادیه اروپا
●
●
●
●
●
●

"پس از شکست در افغانستان  ،ناتو در زمان تردید"  ، Le Monde ،سپتامبر 2021 4
"بحث بر سر ارتش اروپا پس از خروج از افغانستان دوباره مطرح می شود"  ، France 24 ،سپتامبر 2021 3
"افغانستان :کشورهای اروپایی استقبال از پناهندگان را چگونه میبینند؟»  ،اختر محمد ماکوییFrance Info avec ،
 ، AFPسپتامبر 2021 1
"پناهجویان افغان خوش آمدید ...خارج از اروپا"  ، Liberation ،سپتامبر 2021 1
افغانستان" :ما باید هویت پناهندگان را تأیید کنیم"  ،اصرار دارد رئیس  ، Frontex" ، RTLآگوست 2021 31
اتحادیه اروپا با سیاست استقبال از مهاجران افغان مواجه می شود Le Monde ،آگوست 2021 24
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●
●
●

●

"افغانستان :فرانسه اجازه بازگرداندن  260کارمند اتحادیه اروپا را می دهد" ،لو فیگارو ،آگوست 2021 23
"افغانستان :در ناتو  ،اروپایی ها از ایاالت متحده برای ضمانت هواپیما درخواست می کنند"  Le Monde ،با
خبرگزاری فرانسه  21 ،آگوست 2021
"افغانستان :اتحادیه اروپا از کشورهای عضو می خواهد پناهجویان افغان را بپذیرند"  ،توسط Agence France
 ,Presse, Médiapartآگوست 2121 20
"پناهندگان افغان :ریاکاری اروپا"  ،توسط  ، Carine Fouteau ، Mediapartآگوست 2021 16

 .VIد  )1فرانسه
● "من از قبل احساس می کنم مرده ام" :ناراحتی متحدان فرانسه هنوز در کابل سرگردان است"  ، Marianne ،سپتامبر 7
2021
● "ما همه ناراحت هستیم اما ایمن هستیم" :مالقات با پناهندگان افغان در  ، "Loire-Atlantiqueاطالعات فرانسه 6 ،
سپتامبر 2021
● "سفیر افغانستان پاکستان را متهم می کند که از طالبان با حمالت هواپیماهای بدون سرنشین حمایت می کندPublic ".
 Sénatسپتامبر 2021 6
● "حمایت از مردم افغانستان ":ما اینجا هستیم تا صدای زنان را منتقل کنیم" ، Médiapart ،سپتامبر 2021 6
● "افغانستان :بیش از چهل نفر از شهر رن  ،با منشاء افغان یا دو ملیتی  ،در کابل گیر کرده اند"  ، Le Monde ،سپتامبر
2021 4
● "دادگاه پناهندگی ملی :قضات" فشار "را محکوم می کنند"  ، Médiapart ،سپتامبر 2021 3
● "دادگاه پناهندگی ملی رویکرد خود را برای متقاضیان افغان تغییر می دهد"  ، Henri Seckel ،سپتامبر 2021 2
● «پناهندگان افغان در فرانسه و جهان چه کسانی هستند؟»  Le Monde ،آگوست 2021 31
● " 2600افغان به فرانسه منتقل شدند ":گام بعدی برای آنها راه خودمختاری است"  Info Migrants ،آگوست 2021 31
● "جوامع در میل خود به استقبال تبعیدیان افغان مانع شدند"  La gazette des communes ،آگوست 2021 31
● "فارغ التحصیالن افغان در فرانسه :بین ادغام موفق و فروپاشی اجتماعی"  ،Les Échos ،آگوست 2021 30
● "افغانستان :نحوه استقبال از پناهندگان در فرانسه چگونه است؟»  ،France bleue ،آگوست 2021 30
● "چگونه فرانسه" افغانهایی را که در بحبوحه هرج و مرج از کابل تخلیه کرد "انتخاب کرد Charlotte Causit et ،
 Fabien Jannic-Cherbonnel, France Télévisionsآگوست 2021 29
● "پناهندگی :در پاریس  "،یک گیشه یک طرفه ویژه "برای افغان هایی که از کابل تخلیه شده اند"Info Migrants ،
آگوست 2021 27
● "در پاریس ،ممنوعیت تظاهرات حمایت از افغان ها"  Le Monde ،آگوست 2021 29
● "مهاجرت افغان ها با سوری ها در سال  2015قابل مقایسه نیست (مکرون)"  ،خبرگزاری فرانسه  29 ،آگوست 2021
● "پناهندگی در فرانسه :حمایت از افغانها تهدید شده است"  ، Mediapart ،آگوست 2021 28
● "افغانها تخلیه شدند :گیشه درخواست های پناهندگی دوشنبه در پاریس باز می شود"  ،خبرگزاری فرانسه  27 ،آگوست
2021
● "نحوه استقبال دولت و شهرها از استقبال افغان ها در فرانسه"  ،خبرگزاری فرانسه  27 ،آگوست 2021
➢ "پذیرش پناهندگان افغان :وضعیت بورگوندی"  France 3 Bourgogne Franche-Comté ،آگوست 2021 27
➢ "مونپلیه 50 :پناهجوی افغان که از طالبان فرار کرده اند ظرف  24ساعت پذیرفته می شوند" France 3 Occitanie ،
آگوست 2021 26
● "شورای دولتی درخواست های بازگرداندن افغان ها به فرانسه برای اتحاد خانواده را رد می کند"  Libération ،آگوست
2021 27
● "استقبال از افغان ها :آیا  OFIIحق دارد مخالفان خود را در توییتر مسدود کند؟ » Libération ،آگوست 2021 26
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

"تخلیه فرانسوی ها از افغانستان عصر جمعه به پایان می رسد  ،ژان کاستکس اعالم می کند"  Le Monde ،آگوست 26
2021
"حق پیوست مجدد خانواده هرج و مرج حاکم بر افغانستان را به آزمایش می گذارد" Actu-juridique.fr ،آگوست 25
2021
"طبق تعریف ،سیل نامنظم پناهجویان وجود ندارد"  Alternatives économiques،آگوست 2021 25
آیا پذیرش پناهندگان می تواند به یک سیاست محلی تبدیل شود؟  France cultureآگوست 2021 24
"مهاجران افغان در فرانسه در دادگاه خواستار خروج اضطراری خانواده های خود از افغانستان هستند"Le Monde ،
آگوست 2021 24
"مهاجرت افغان ها به فرانسه ":احساس آرامش عمومی پس از برخاستن وجود داشت"  La Croix ،آگوست 2021 24
"یکی از پنج افغان تحت نظر در فرانسه تحت بازداشت پلیس قرار گرفت"  Le Monde ،آگوست 2021 24
"ابوظبی  ،توقف عملیات سخت فرانسوی برای تخلیه مهاجران افغان"  Le Monde ،آگوست 2021 24
"عودت کنندگان افغان در بازداشت :آنچه می دانیم"  Libération ،آگوست 2021 24
حدود بیست افغان مهاجر شده در حال حاضر دارای پناهندگی در فرانسه بودند L’Obs ،آگوست 2021 23
"ما می خواهیم نشان دهیم که وجود داریم" :در پاریس ،تظاهرات در حمایت از مردم افغانستان " France 24 ،آگوست
2021 22
"افغانستان :فرانسه اعالم می کند که همه درخواست های تخلیه را بررسی می کند"  ,Le Monde avec AF ،آگوست
[ 2021 22یادداشتی از  :Gistiبه عنوان یادآوری ،به منظور درخواست تخلیه ،همانطور که در همین مقاله ( )I.توضیح
داده شده است عمل کنید].
"در مرکز بحران  ، Quai d'Orsayیک وضعیت" فاجعه بار"  ،توسط  Justine Brabant, Mediapartآگوست
2021 20
"افغانستان :تقصیر اخالقی ماکرون"  Jonathan Bouchet-Petersen, Libération ،آگوست 2021 17
"پناهندگی افغان های تحت تعقیب  ،حق و وظیفه"  Le Monde ،آگوست 29 2021
«چه آزادی ای برای این شهرداران که می خواهند از مهاجران افغان پذیرایی کنند؟ » ،نوشته Axel Perru،
 ،Marianneآگوست 2021 18

 .VIد  )2کشورهای دیگر اتحادیه اروپا
●

"اولین پناهندگان از افغانستان وارد بالکان شدند"  ، RFI ،سپتامبر 2021 3

 .VIد  )A 2آلمان
●
●
●
●

"از روسیه مشاهده می شود .تخلیه کابل در سیاست خارجی آلمان چه تغییری خواهد کرد" Courrier International ،
 ، 7سپتامبر 2021
"افغانستان :مرکل برای ادامه تخلیه خواستار گفتگو با طالبان است"  ، AFP, Médiapart ،سپتامبر 2021 5
«آلمان هنوز مسئول تخلیه بیش از  40هزار افغانی است»  ، Info Migrants ،سپتامبر 2021 2
"آلمان به اتحادیه اروپا درباره تعیین هدف شمار پذیرش مهاجران افغان هشدار داد"  ،گاردین  31 ،آگوست 2021

 .VIد  )B 2کرواسی
●

"پلیس کرواسی متهم به عقب راندن مهاجران افغان به بوسنی است" The Guardian ،آگوست 2021 27

 .VIد  )C 2اسپانیا
●

"در اسپانیا  ،پذیرش پناهندگان کار دولتی است"  ، Liberation ،سپتامبر 2021 2
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 .VIد  )D 2یونان
●
●
●
●

"نه جایی برای فرار  ،نه جایی برای مخفی شدن :جنگ و ژئوپلیتیک علیه مهاجران افغان که به ترکیه فرار می کنند توطئه
می کنند"  ، The Independent ،سپتامبر 2021 3
یونان قبل از ورود مهاجران از افغانستان  ،فرهنگ فرانسه  24 ،آگوست 2021
«یونان دیوار مرزی را برای جلوگیری از تالش افغان ها برای رسیدن به اروپا گسترش داد»  ،گاردین 21 ،آگوست
2021
"در یونان و ترکیه  ،دیوارهایی برای جلوگیری از هجوم مهاجران افغان" ،Courrier International ،آگوست 21
2021

 .VIد  )E 2بریتانیا
●
●
●

"برای مهاجران افغان استقبال گرم بریتانیا به زودی آسایش سردی خواهد بود"  ،گاردین 6 ،سپتامبر 2021
وزیر بریتانیا می گوید هنوز در مورد مرخصی برای ماندن برای افغان ها تصمیم گیری نشده است Caroline ،
 ، Daviesگاردین  ،سپتامبر 2021 1
"انگلستان مراکز پناهندگی دریایی در سایر کشورها برای افغان ها برنامه ریزی می کند" ،گاردین  22 ،آگوست 2021

آخرین به روز رسانی نسخه ترجمه شده فارسی :چهارشنبه  8سپتامبر  15:45 ،2021توسط محمد جلیلی
https://www.gisti.org/spip.php?article6645
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