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او راستنېدونکو چارو وزارت  مهاجرینو د   

 ړیکو آمریت د اطالعاتو او عامه ا 

 خبري بلوټن 

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان 

 



 

 

 



 

 صفحه                                                                                                                                          عنوان  

 1 ------------------------------------- شد  ر یدا  نیبود که در وزارت امور مهاجر  اقسام پالن، موضوع مورد بحث درورکشاپ  

  (  ۳۰۰له زندانه شاوخوا ) ار ښ  د پاکستان د کراچ   
 2 ---------------------- ته راستانه شول   واد ېاو ه تنه افغان مهاجر خوش 

 3 -------------------------------------------------------------------------- له زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول 

 4 ------------------------------------------------------------------------------- شد یصدها خانواده در سمنگان کمک نقد

    له دوه سوو زياتو  هرات ک  
 4 --------------------------------------------------------------- ې وشو   کورنيورسه نغدي مرست 

 6 ---------------------------------------------------------- به صد ها خانواده در بغالن آغازشد   زمستاپ    یکمک ها  عی    توز 

 7 ------------------------------------------- ژغورل   والډافغان ک ۸۹ اوبو ک   ځاو مالتا ترمن ونانید  ت   ښ ک  ونیپ  یرامفورم ها

 8 ------------------------------------------------ اخراج مواجه هستند  د یتن با تهد  ۲۴شده،  پ  مهاجر دستگ ۲۹فرانسه: از 

 9 ----------------------------------------------------------------- ونانیمحاکمه امدادگران رضاکار به اتهام قاچاق انسان در 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 

 12 -------------------------------------------------------------- هزار نفر را از افغانستان خارج کرده است  ۲۴ د«یز ی آچ  »

 13 ------------------------------------------------------------ به افغانستان  رانیهزار مهاجر افغان از ا ک یاز  شی بازگشت ب

تان  به افغانس   رانیمهاجر از ا  116هزار و    کیکنندگان دولت موقت طالبان:  وزارت امور مهاجران و عودت

 13 ------------------------------------------------------------------------------------------- اند بازگشته
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 متن کامل اخبار 

 ویب سایت وزارت 

 

اقسام پالن وشیوه تهیه آن، طی ورکشاپی، به اشتراک مسوولیتی و شماری از کارمندان وزارت امور مهاجرین، مورد 

 .قرار گرفتبحث و تبادل نظر 

درآغازمحترم الحاج خلیل الرحمن حقا ن ی، وزیر امور مهاجرین و محترم الحاج محمد ارسالن خروتی، معین مالی  

 .واداری وزارت، در رابطه به موضوع صحبت نمودند

های کوتاه  وزیر امور مهاجرین گفت که بدون موجودیت پالن، فعالیت موثر اداره ممکن نبوده و الزم است که در پالن 

 .مدت وطویل المدت، آنچه نیاز اساسی است باید گنجانیده شود

 وی از مسئولین و کارمندان 

وزارت تقاضا نمود که در تهیه پالن، از دقت کامل ومشوره باهمدیگر استفاده نموده و آنچه را انجام میدهند، باید موثر   

 .و شفاف باشد

ه موضوع صحبت نموده عالوه نمود که میلیونها هموطن ما در مهاجرت  همچنان معین مالی وا داری وزارت در رابطه ب

بسر می برند و برای عرضه خدمات ورفع مشکالت ایشان و همچنان برای ملیونها هموطن بیجاده که به مشکالت عدیده 

https://morr.gov.af/
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 .مواجه اند، داشتن پالن های منظم و دقیق نیاز است

، به اهداف خود رسیده نمی توانیم، لحظا باید با مالحظه پالن های  وی افزود که بدون پالن و یا با داشتن پالن ناقص

 .پالنهای جدید را تهیه و ترتیب نمایید موجود و بادر نظر داشت نواقص و کمبوتات آن 

 .خروتی افزود که در تهیه پالن، الزم است همه بخشهای وزارت، باریاست پالیسی وپالن همکاری داشته باشند

بخشهای آن، نکات اساسی که باید در پالن سازی مورد نظر گرفته شود و سایر خصوصیات آن سپس انواع پالنها، 

 .ورکشاپ توضیح شد ازطرف دوکتورسید محمد روحانی، به شاملین 

 .ورکشاپ با ارایه پاسخ به سواالت شاملین و ارایه نظریات، در رابطه به پالن سازی پایان یافت

   دوزارت ویب سایت

 

https://morr.gov.af/
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او په اسالم آباد کې د مهاجرینو   ( افغان مهاجر چې د پاکستان د کراچۍ ښار په زندان کې و د بهرنیو چارو وزارت ۲۷۸)

 راستانه شول.چارو وزارت د اتشې په هڅو له قیده ازاد او هېواد ته 

د کراچۍ ښار د پولیسو له لورې د افغان مهاجرو د نیولو په تعقیب د هېواد د بهرنیو چارو وزارت، د افغانستان سفارت او 

مهاجرینو چارو وزارت، په اسالم آباد کې د مهاجرینو چارو اتشې ته دنده ورکړل شوې وه، چې د نیولو شوو افغانانو د  

( تنه افغانان، چې پکې میرمنې، سړي، ۲۷۸جدي اقدام ترسره کړي، چې په پایله کې ) کې    خوشې کولو او لېږد په برخه

 مشران او ماشومان شامل ول خوشې شول.

د خوشې شوو افغانانو د معلوماتو له مخې په اسالم اباد کې د افغانستان سفارت د نظر الندې د مهاجرت نړیوال سازمان 

(IOM  له لورې هېواد ته انتقال او )  ( زره  ۳۰( کورنیو هرې کورنۍ ته )  ۳۳د همکارو مرستندویه بنسټونو له لورې )

 ( زره افغانۍ نغدې ووېشل شوې. ۳( تنو مجردینوهر یو ته )۱۵۷او ) افغانۍ نغدې، خوراکي توکي، د کور وسایل 

مرستې  کې نیولو وروسته د اړتیاوو په نظر  په پام کې ده، چې د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت یادو کورنیوته 

 ترسره کړي. 

خوشې او د افغانستان سفارت اوپه  افغان مهاجر د سند د حیدرآباد له زندان څخه  (  ۳۰۰) د یوبل خبر له مخې تېره شپه  

ترڅارنې الندې ورته بسونه ونیول شول او د سپین بولدک  د مهاجرینو چارو وزارت د اتشې د کار کوونکو   اسالم آباد کې  

 الرې هېواد ته راستانه شول.له 

   دوزارت ویب سایت
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( تنه افغان مهاجرینو هېواد ته  ۱۱۱۶)     ( مه۱۸)     په   د مرغومي   له الرې د ایران څخه  د نیمروز والیت د ورېښمو پل

 راستانه شول.

(  ۱۰۲۹)   ( تنه کېږي۸۷( کورنۍ، چې )۲۲د مهاجرینو چارو د رئیس په خبره په یادو راستنېدونکوکې )     د نیمروز والیت

 تنه نور یې مجردین ول. 

تنو نورو  (  ۲۹تنه ښځینه د )(  ۳۳تنه نارینه، )  (  ۲۷)     کورنۍ،   (۱۴)   د یادو راستنېدونکوله ډلې   د سرچینې په خبره

 ته ور وپېژند شول.   (IOMه موخه د مهاجرت نړیوال سازمان )مجردینو سره مرستو پ

   ویب سایت وزارت 

 

ازجانب موسسه    430 بتاریخ    ACTION AIDخانواده بیجاشده در والیت سمنگان  جدی دریافت   19کمک نقدی را 

 نمودند.

افغانی ( جهت ساخت ، ترمیم و ارتقای    400هزارو    29، و   150هزارو    26،    600هزارو   17)کمک یادشده مبالغ  

 سرپناه از جانب موسسه یادشده بود که در مرکز سمنگان توزیع شد.

   دوزارت ویب سایت

https://morr.gov.af/
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(  ۱۹له لورې د هرات والیت د مهاجرینو چارو ریاست په همکارۍ د مرغومي په )       (IOMد مهاجرت نړیوال سازمان )

 ( کورنیو سره نغدي مرستې وشوې.۲۲۰مه ) 

په هرات او انجیل ولسوالیو کې سروې او د   یادې کورنۍ چې د مهاجرینو چارو ریاست په همغږۍ د یاد دفتر له لورې  

 ( امریکایي ډالره نغدې ووېشل شوې.۲۰۰ورنۍ ته ) مرستو لپاره مستحقې په نښه شوې وې هرې ک
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 ویب سایت وزارت 

 

درهماهنگی با ریاست مهاجرین بغالن    IOMخانواده بیجاشده دروالیت بغالن کمک زمستانی ازجانب موسسه   599برای  

 جدی آغاز یافت.  19بتاریخ 

 محالت مختلف و شهر پلخمری میباشد که قبال شناسایی شده بود.  خانواده های یادشده از 

تخته کمپل ، ویک بسته پوشاک   3پول نقد ،     افغانی  500ارو  هز  17قرار است که هر خانواده کمک یادشده را که مبلغ  

 میباشد درمرکز بغالن دریافت خواهند نمود. از جانب موسسه متذکره  زمستانی 

 

 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

  

د رسنیو د راپورونو له مخې، د رامفورم هایپریون شرکت یوې کښتۍ د تېرې یکشنبې په ورځ د مالتا او یونان ترمنځ اوبو  

 .افغان کډوال ژغورلي دي چې له تېرو څو ورځو راهیسې په سمندر کې بند پاتې وو ۸۹کې هغه 

د    ۲۰۲۳د  )سایټ د خبر له مخې د رامفورم هایپریون شرکت یوې لویې کښتۍ د یکشنبې په ورځ   آفشور انرژي بېزد  

کسان پکې سپاره    ۸۹ان او مالتا ترمنځ اوبو کې د کډوالو له یوې کوچنۍ بېړۍ سره مخامخ شوه چې  د یون (  ۸جنورۍ  

وو. دغې کښتۍ د ایټالیا له ساحلي ځواکونو سره له تماس نیولو وروسته یاد کډوال له سمندره وژغورل او د سیسیلي اوبو  

 .ته یې انتقال کړل

کسان سپاره ول. یادو    ۸۹ښځو په ګډون ټولټال   ۲۱ماشومانو او   ۲۵د    زیاته شوې ده چې د کډوالو لېږدونکې کښتۍ کې

افغانستان اصلي اوسېدونکي دي او له ترکیې څخه یې خپل سفر پیل کړی دی. د   مهاجرو چارواکو ته ویلي دي چې د 

 .ورځو یې په سمندر کې تېرې کړې دي ۱۰تر  ۸ژغورل شویو کسانو له خولې ویل شوي دي چې 

ین یې سیسیلي ته څېرمه یاد کډوال ایټالوي چارواکو ته د رامفورم هایپریون مسولینو ویلي دي چې د یکشنبې په ماسپښ

 .سپارلي دي. دغه شرکت دا هم ویلي دي چې کډوالو ته یې سرپناه، ډوډۍ او اوبې ورکړې دي

 سلګونه کډوال د یونان ساحلي اوبو کې ژغورل شوي دي  :بیا ولولئ

https://morr.gov.af/
https://www.offshore-energy.biz/pgs-seismic-vessel-takes-onboard-89-afghan-refugees/
https://www.infomigrants.net/ps/post/44892/%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%AF-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%88-%DA%A9%DB%90-%DA%98%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%84-%D8%B4%D9%88%D9%8A-%D8%AF%D9%8A


 

8 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

ترکیه او یونان اروپا ته د کډوالو ننوتلو یوه له مهمو الرو بلل کېږي. ډېری اسیایي او افریقایي کډوال هڅه کوي چې د  

د   .اژې سمندر له الرې ځانونه یوناني ټاپوګانو او یا ایټالیا ته ورسوي. خو دغه سمندري سفرونه له ګواښ څخه ډک وي

تنو ته   ۳۰۰سمندري سرحد ساتونکو د اټکل له مخې تېر کال په ختیځه مدیترانه کې د ډوب یا الدرکه شوو مهاجرو شمېر  

 .کال په پرتله د دوه چنده زیاتوالی ښیي ۲۰۲۱رسېږي چې دا د 

 مهاجرنیوز

 

شهر مارسی فرانسه کشف و دستگیر    ۶-جنوری از یک کامیون در بزرگراه ای  ۵پناهجوی هندی که به تاریخ    ۲۹از میان  

  .را دریافت کردند (OQTF) ها برگۀ ترک خاک فرانسهتن از آن ۲۴های مقامات، شده بودند، پس از بررسی

مهاجران که هفتۀ گذشته توسط مأموران گمرک از یک کامیون ثبت شده در ایتالیا کشف و دستگیر شده بودند، همه  این  

  .های کنار جاده فرار کرده و ناپدید هستندهای کامیون باالفاصله به جنگلدر سالم هستند و اما راننده

https://morr.gov.af/


 

9 
 

 

Website: https://morr.gov.af  

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

ین کامیون مردانی هستند که »فرانسوی یا انگلیسی  گوید: تمامی مهاجران پیدا شده در ادر همین حال، فرانس بلو می

کنند.« همچنان افزوده است که »همۀ این پناهجویان در سالمت کامل«  کنند و خود را شهروند هند معرفی میصحبت نمی

 .هستند

گشت  دوور در حال آمادگی به باز-اکنون در یک مرکز رسیدگی به پناهجویان در کوتگفته شده است که پناهجویان هم

های اند، الی اعالم نتیجۀ بررسی درخواستها که پس از دستگیری باالفاصله درخواست پناهندگی دادهتن از آن  ۵هستند، اما  

 .پناهندگی شان در فرانسه باقی خواهند ماند

جان خود را از دست داد، به گفتۀ شاهدان این رویداد خودکشی   کاله: یک مهاجر در اثر برخورد با قطار :بیشتر بخوانید

 بوده است

از    هااند جریان دارد و برای کشف موقعیت آن ها برای دستگیری دو رانندۀ کامیون که فرار کردهگوید، تالشپولیس می

 .اندهای نظامی نیز کمک گرفتهبالچرخ

روز باید از قلمرو فرانسه خارج شوند.    ۳۰اند طبق قانون در ظرف  نی که برگۀ ترک خاک فرانسه را دریافت کردهپناهجویا

روز پس از دریافت برگۀ ترک خاک    ۱۵توانند تا  ها می البته امکان تجدید نظرخواهی برای این پناهجویان وجود دارد و آن

کنند. اللبته دادگاه اداری شش هفته فرصت دارد تا تصمیم بگیرد و به دادگاه اداری مربوط درخواست تجدید نظرخواهی  

 .تواند برگۀ ترک خاک را تایید یا لغو کندمی

 مهاجرنیوز 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/45868/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://www.infomigrants.net/prs/post/45868/%DA%A9%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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رسد  نفر می  ۲۴محاکمه گروهی از رضاکاران در پیوند به قاچاق انسان در یونان برگزار شد. رقم این امدادگران رضاکار به  

 .و در عملیات نجات مهاجران در یک جزیره شرقی یونان سهم داشتند

برنامه ریزی شده بود.  (  ۲۰۲۳جنوری    ۱۰روند محاکمه یک گروه از مددرسانان رضاکار در یونان به روز سه شنبه )

کنند و می گویند، امات را رد می این گروه در پیوند به قاچاق انسان متهم شده اند. این امدادگران و افراد رضاکار همه اته

 .به غیر از نجات جان افرادی که زندگی شان در خطر است، کار دیگری نکرده اند

ساره ماردینی، فعال سرشناس حقوق بشر از سوریه که خودش نیز پناهجو و شناگر رقابتی است، از جمله این امدادگران  

در ریو دو   ۲۰۱۶هجویان در بازی های المپیک طی سال های  است. یسرا ماردینی، خواهر او بخشی از تیم شنای پنا

 .قصه زندگی این دو خواهر سوژه یک فلم سینمایی در نت فلیکس نیز شده بود .در توکیو بود ۲۰۲۱ژانیرو و سال 

ماردینی که در جلسه روز سه شنبه محکمه حضور نداشت و شان بایندر، یکی دیگر از اعضای این گروه پس از بازداشت 

بیش از سه ماه را در لیسبوس در زندان گذراندند. از جمله اتهامات آن ها جاسوسی، جعل اسناد و    ۲۰۱۸ان در سال  ش

 .استفاده غیرقانونی از فرکانس های رادیویی بود

 رزهای ترکیه و یونان »بازی با مرگ و زندگی« است عبور از م :بیشتر بخوانید 

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45971/%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%3C%3C%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D9%88-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C%3E%3E-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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رسیدگی شود، اما به خاطر مسائل اداری به تعویق انداخته شد. ماردینی و   ۲۰۲۱قرار بود که به این دوسیه در سال  

 .بایندر به جرم تخلف از قانون تحت تعقیب هستند، اما تا به حال چنین اتهاماتی علیه آن ها ارائه نشده است

شود. این  جا محاکمه میبایندر در حالی که پیش از آغاز جلسه بیرون از محکمه بود، گفت: »این حقوق بشر است که این  

 «.مشکل بنیادین است

 .او گفت، امیدوار است که این مورد در جلسه محکمه همانگونه که برنامه ریزی شده بود، ادامه پیدا کند

بایندر افزود: »این که ما باید )به این خاطر( به محکمه برویم، بسیار ناراحت کننده است، چون کاری که انجام دادیم، 

« او افزود، این دوسیه باید به سرانجام برسد، قاضی باید تکلیف این دوسیه را مشخص کند. زیرا در غیر این  قانونی بود.

 «.کندصورت سایه ای از شک و تردید هرکس را که قصد جستجو و نجات )مهاجران را( دارد، تعقیب می

 .قاد کردندگروه های بین المللی حامی حقوق بشر به صورت گسترده از تعقیب متهمان انت

سازمان عفو بین المللی برگزاری جلسه محکمه علیه امدادگران را »مضحک« خواند و از نهادهای دولتی یونان خواست 

 .که این اتهامات را لغو کنند

نیلس مویژنیکس، مدیر سازمان عفو بین الملل در اروپا در بیانیه ای که پیش از برگزاری جلسه محکمه نشر شد، گفت: 

ان کاری انجام دادند که هرکدام از ما در موقعیت آن ها باید انجام می دادیم. کمک به اشخاصی که در یکی از  »سارا و ش

 «.مرگبارترین مسیرهای اروپا در خطر غرق شدن هستند و کمک به آن ها در سواحل جرم نیست

بشری و دلسرد کردن مهاجران و دهد که نهادهای یونانی برای جلوگیری از کمک های  او افزود: »این محکمه نشان می

  «.زنند. ما شاهد این وضعیت در یک سلسله از کشورهای اروپایی هستیمپناهجویان ]...[ دست به هر کاری می

 «.شود، مضحک استمویژنیکس افزود: »حتی این که چنین محکمه ای اصال برگزار می

یک میلیون مهاجر و آواره ای بود از ترکیه به این    و در اوج بحران مهاجرت شاهد آمدن حدود  ۲۰۱۵یونان که در سال  

کند که مهاجرت را مهار کند. حکومت یونان به این منظور در امتداد مرز زمینی اش با ترکیه  کشور آمدند، همواره سعی می

 .یک حصار مرزی را ایجاد کرده و در حاشیه جزایرش گزمه های نیروی دریایی را نیز افزایش داده است

 هزار یورو جریمه نقدی بپردازد  ۳۳۰هجویان محکمه عالی اروپا: یونان به گروهی از پنا :خوانید بیشتر ب

آن ها با وجود افزایش شواهد و  .گویند که سیاست مهاجرت شان سختگیرانه اما عادالنه استمقام های رسمی یونان می

و حق ارائه درخواست پناهندگی را  رسند  مدارک در کشور، ادعای اخراج دسته جمعی پناهجویانی را که به خاک یونان می

 .شودکنند. از این پروسه به نام »پوش بک« )عقب راندن اجباری( یاد میدارند، رد می

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/43550/%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF
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 مهاجرنیوز

 

هزار نفر را از افغانستان   ۲۴های گذشته  المللی آلمان »جی آی زید« گفته است که توانسته در ماه های بینانجمن همکاری

 .زیر کنترول طالبان خارج کند. این افراد کسانی بوده اند که وعده پذیرش آلمان را دریافت کرده بودند

هزار نفر را از   ۲۴است که به دستور حکومت آلمان حدود    جی آی زید« گفته»انجمن همکاری های بین المللی آلمان  

 .افغانستان زیر کنترول طالبان نجات داده است

تورستن ِشفر گومبل، رئیس جدید هیئت مدیره »جی آی زید« روزنامه آلمانی »راینشه پُست«، چاپ روز سه شنبه، گفته  

ن محلی سابق نیروهای آلمانی، بلکه زنان و مردانی بوده اند است که افراد انتقال داده شده از افغانستان نه تنها کارمندا

 .عدلی و رسانه ها فعالیت داشته اند که در سازمان های حقوق بشری، بخش

ی افراد انتقال داده شده از افغانستان توسط این سازمان، در جریان عملیات تخلیه وعده پذیرش در آلمان را دریافت تمام

 .کرده بودند

به گفته ِشفر گومبل، معیارهای این روند توسط حکومت فدرال آلمان تعیین شده است و در مورد شمار زیادی از درخواست 

  .ها هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است

https://morr.gov.af/
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ِشفر گومبل ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیردولتی را که در اواخر ماه دسمبر از سوی طالبان وضع شد، غیر قابل  

 .قبول خواند

 سرنوشتی روبرو هستندت متحده با بیمهاجران افغان در ایاال:مرتبط

 .ِشفر گفته است که »جی آی زید« کارش را به دلیل ممنوعیت کار زنان در این کشور به حالت تعلیق درآورده است

افغانستان را به حالت تعلیق  او افزوده است که سونیا شولتسه، وزیر امور همکاری های انکشافی آلمان، »به حق کار در  

 «.کنددرآورده است و این )تعلیق( در مورد سازمان ما هم صدق می

 رکیه تصدای  

 اند مهاجر از ایران به افغانستان بازگشته 116کنندگان دولت موقت طالبان: یک هزار و وزارت امور مهاجران و عودت

 

شنبه گذشته یک  ای اعالم کرد که روز یک کنندگان دولت موقت طالبان امروز طی اطالعیهوزارت امور مهاجران و عودت 

 .اندمهاجر از ایران به افغانستان بازگشته 116هزار و 

 .اندنظری نکردهاند، اظهار مقامات طالبان درباره اینکه بازگشت مهاجران افغان داوطلبانه بوده یا اخراج شده

https://morr.gov.af/
https://www.infomigrants.net/prs/post/45799/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
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بازگشته افغانستان  به  که  افرادی  افزود:  المللی مهاجرت در برای دریافت کمک به دفتر سازمان بین اند،این وزارتخانه 

 .اندوالیت نیمروز معرفی شده

افغانستان می االمللی بهشوند، توسط نهادهای بینمهاجرانی که وارد  در  مور ویژه کمیساریای عالی سازمان ملل متحد 

 .کنندنقدی دریافت می هایالمللی مهاجرت کمکپناهندگان و سازمان بین

ویژه جوانان به کشورهای همسایه به ویژه ایران و  ها هزار شهروند بهگفتنی است پس از تسلط طالبان بر افغانستان ده

 .پاکستان مهاجرت کردند

  

https://morr.gov.af/

