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صفحه                                                                                                                                     عنوان  

 4 -------------------------------------------------- « یآزاد و یراد»  رانیتلخ کودکان و نوجوانان رد مرز شده از ا یهاتیروا

 6 ---------------------------------------------- «اطالعات روز »  ا یی   افغان در اندون انیپناهجو  رواب   یهاو رنج رسنوشت  ب  

ادارات متوسط قرار  فی، در رد1399دولت به ملت در سال  و عودت کنندگان در برنامه حسابدیه نیوزارت امور مهاجر 

 7 -------------------------------------------------------------------------------------- «وزارت  تیسا بیو » گرفته است 

 7 --------------------------------------------------------- « تو ښپوله  چیــــدو »  ید صوماليا مهاجر د ر ګبريد  ړېآلمان ـ د چ

 یرس عیــــتس  یبرا دنیطرح دولت با
 

 9 -------------------------------------- « فاریس هیالعرب»  انیپناهجو  یهابه پرونده دگ

ون عیــــتوز  عیــــتس  یرو  رانیافغانستان در ا ی  امورپناهندگان با سف ی   مع یگفتگو   10 --- «وزارت  تیسا بیو »  یکیتذکره الکی 

 11 ------------------------------------ « یآزاد و یراد» کرد   شدن مهاجران افغان به اروپا ابراز نگراب   ر یاز احتمال رساز  ا یتالیا

نشنل  رانیا» باخت جان ل،یمقابل دفی  سازمان ملل در ارب یشش روز پس از خودسوز  راب  یا یپناهجو  ،یبهزاد محمود انی 

» ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11 

  یمیمهاجر اقل ونیلیم 10از  شیب
 

 13 -------------------------------------------- « فاریس TRT»  کنند یم در بنگالدش زندگ
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 اخبار کامل  می   

اقتصادی خانواده هفت نفری این  ور شدن جنگ در ولسوایل شیندند هرات و بدترشدن وضعیتشعله
 به ایران

 
  .شودرسد و رد مرز یمخی  از اینکه به مقصدش نیمکشاند؛ ب    نوجوان، وی را به سمت سفرقاچاق

اردوگاه "سفید سنگ" قرار گرفته  وکوب مرزبانان ایراب  در هنگام بازداشت بهاو مدیع است که مورد لت
وهای ایراب  باالی رس ما آم  بخوابید و رس خود را به زمی   گذاشتیم و  د و است: "نی 

 
برای ما گفتند که همیک

روز گرسنه و  پاهای خود را گذاشتند. فی  هوابی هم کردند و ما را بردند پاسگاه و یک شب و  روی کمر ما 
  ".تشنه بودیم و از آنجا به اردوگاه سنگ سفید برد

 خطر مرگ را در بی 
 به ایران دشوار و حت 

 
جنگ هم چنان اشتیاق این سفر  کاری و دارد، اما ب  سفر قاچاق

نفری از ساکنان ولسوایل  ۲۰ساله را بلند برده. او با گرویه  ۱۴ها به شمول این نوجوان را در میان افغان
 رفت زرغونپشتون

 
  .هرات دل به دریا زد و به ایران قاچاق

 
 کان رد مرز شده از ایرانآرشیف، کود

 مسی  سفر به ایران را با پای پیاو روایت یم
  اده از طریقکند که بیشی 

 
ولسوایل گلران هرات پیموده و گرسنیک

 زجر آور بوده است: "رفی   
 

 به ایران خییل سخت است و تا ایران بروید، داخل راه  و تشنیک
 
ایل  ۱۳قاچاق
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. آخر هم که به ایران بریس، آدم را  روز در  ۱۴  باید بکشی
 

ند و رد و ها یمایراب   مسی  راه گرسنه و تشنیک گی 
  ".کنندمرز یم

مبی   قادری، رئیس مهاجرین و  .آمار اخراج کودکان و نوجوانان افغان بدون رسپرست از ایران بلند است
میالدی بیش از یک هزار تن از این کودکان از ایران اخراج  جاریگوید که یط سالعودت کنندگان هرات یم

  .اندشده

کودک بدون همراه از طریق  ۱۴۰۲" :کندیید یموکوب و توهی   و تحقی  برخ  از این کودکان را تأاو نی   لت
های این کودکان ایران وارد افغانستان شدند. هم چنان چالش قلعه، از کشور جمهوری اسالیممرز اسالم

اضاتموارد لت برریس شدند و  یک ساخته شدهشان را با مقاموکوب و اعی    ".ها رسی

  .از ایران است کمپ "انصار"؛ مکان موقت اسکان مهاجرین رد مرز شده

، رسپرست دفی  ساحوی کمیسیون حقوق ویس امیت  توهی   و تحقی  برخ   وکوب،بسی در هرات نی   لتمی 
ی شوند و مصاحبهکه از آن طرف مرز وارد کشور یم  کند: "کودکاب  از کودکان و نوجوانان افغان را تأیید یم

 د، گویای مواردی است که در مسی  راه و در داخلگی  نوار مرز با آنان صورت یم که از سوی همکاران ما در 
وکوب، توهی   اند، لتگرفته  اند، مورد برخوردهای غی  انساب  قرار کشورهای که به قصد مهاجرت آنجا رفته

  ".اندو تحقی  شده

 .ها را انکار کرده اندهای ایران بارها موضوع بدرفتاری با افغاناما مقام

گفته بود که مهاجران   ان چند ماه قبل در مصاحبه اختصایص به طلوع نیوز جواد ظریف وزیر خارجۀ ایر 
 .مند شوندتوانند از امکانات آن کشور بهرهندارند، یم افغان چه کساب  که سند دارند و چه کساب  که سند 

تنها راه برای سی  کردن  گویند که با شدت گرفی   جنگ و بدترشدن وضعیت اقتصادی،کارجویان افغان یم
 به ایران استهایشکم خانواده

 
ین شمار افغانان  .شان سفر قاچاق بان بیشی  کشوری که پس از پاکستان، می  

  .وکوب و تحقی  به نسی رسیده استهای در پیوند به شکنجه، لتهمواره گزارش در سطح جهان است و 

مکتب و پیدا کردن کار در داخل با این وجود، ییک از این نوجوان اخراج شده از ایران برای رفی   دوباره به 
 .کندافغانستان لحظه شماری یم

  ".خواهیم که ایران برویمگوید: "اگر داخل کشور ما قراری باشد، ما مرگ یماو یم
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اندونیزیا را با مشکالت بسیار مواجه کرده است. برخی از  های متمادی، مهاجران افغان درنکردن پاسخ طی سالبالتکلیفی و دریافت
 اند.اند و برخی حتا دست به خودکشی زدههای روانی شدهبیماری این مهاجران دچار

 

 .اندافغانستان ها شهروندانتن آن ۱۲پناهجو خودکشی کرده که  ۱۳گویند تاکنون پناهجویان می شماری از این 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

7 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

یس به اطالعات و سایر نهاد های همکار، از برنامه حسابدیه دولت به  در ارزیاب  که از طرف کمسیون دسی 
نهاد دولت  ف یازده اداره در کتگوری ادارات عایل،  64صورت گرفته است، از مجموع  1399ملت در سال 

اداره در کتگوری ادارات ضعیف قرار گرفته و وزارت امور  9اداره در کتگوری نهاد های متوسط و  45
 قرار گرفته است .  16% رعایت شاخصها ف در کتگوری دوم و در شماره 63ن ، با مهاجری

ی له  کالو راهيشی په آلمان گی   ۵د آلمان په ويورڅبورګ گی په چاړه بريد کوونیکی کس په هکله ويل سوي خی
 .مهاجر دی

په ناڅاپه توګه پر الرويانو د  کلن کس  ۲۴د آلمان د بايرن ايالت په ويورڅبورګ گی د جمعې په ماځيګر يو 
نو ووژل سول او پنځه نور ژوبل سول. له ژوبل سوو کسا چړې بريدونه وکړل. په دې ترڅ گی درې انسانان

ی وضعه ې وړ بلل سوې ده. پوليس د بريد د خی  رسېدو لږ وروسته سيیمی ته څخه د دوو روغتيابی
 د اندېښت 

ې بريدګر ژوبل او ونيوی  .ورسېدل او پر پښه د ډز کولو په مرسته بی
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ی تر ماخسی   ناوخته پوري ال د بريد په ځای د 
ي آژانس د خی  له مخ  ې   آلمان د خی 

ې رواب 
گی د پوليسو پلټت 

ې کالبندهوې  و پوري شاوخوا سيمه بی
کړې وه. د بريد څخه وروسته په لومړۍ ورځ ال پر دې   او تر سلو می 

ی د  ې ادامه لري خی
ی د صوماليا رسه پلټت  تړاو  بريدګر د بريد المل څه یسی ؤ. تر اوسه ال دا نه ده څرګنده خی

 .لرونیکی دغه کس ویلی په يوه مغازه گی پر خلکو د چړې بريد وکړ

 

ی دغه کس اټکل له د 
ی د راپورونو له مخ  ی ستونزي لري. دا ځکه خی

ی بريدګر رواب 
و وختونو گی د  مخ  په تی 

ې الندي تیې سوی دی. خو 
ی ستونزو له کبله تر درملت 

ی د بريد پر وخت بريدګر د  رواب  ی يو شاهد ويیلی خی دا خی
، نو د  ي. البته پوليسو  هللا اکی  نعرې وهیلې ی کی  ږ

وروسته  دغه بريد د ممکنه ترهګریزو الملونو له کبله هم پلټت 
ی نور کسان هم ی په دغه بريد گی د بريدګر رسه ښابی  .ملګري وي هغه شکونه رد کړل خی

ی بريدګر له 
په ښار گی مقيم ؤ. د ډبليو ډي آر راډيو د  کال راهيشی د ويورڅبورګ  ۲۰۱۵د راپورونو له مخ 

ی د سهار د يو راپور 
ې د ورخ  ې رسپنا  شنت  ی وختونو گی د ب 

پر اساس دغه کس رد سوی مهاجر دی او په وروست 
ې کویلې  کسانو  ې شتی  .له پاره په ځانګړي کور گی بی

ی  ی ښابی
 زيان رسویل وای، که الرويانو د هغه د مخنيوي بريدګر ال زيات انسانانو ته د پوليسو د اټکل له مخ 

ی يو شمی  الرويانو د هغه د مخنيوي کوښښ وکړ. په خواله رسنيو گی  کوښښ نه وای کړی. ويل سوي خی
ی په چوگۍ د 

ی يو الروي د لرگ  ي خی ګو کی  ږ
ی تر سی 

بريدګر د مخه نيولو هڅه کوي او يو بل کس  دایسی ويډيوګاب 
ی اوږد جارو په مرس

 .بريدګر د مخه نيولو کوښښ کوي ته د بيا د لرگ 

من د  د بايرن ايالت د کورنيو چارو وزير  يت قربانيان « ماين پوست»يوآخيم هیې ی د بريدګر اکیر ته ويیلی دي خی
ی 
مت  ندل بلکه بېله د هغوی تر منځ میې ی ی بريدګر خپل قربانيان نه پیې د انتخاب کولو  دي. خو ويل سوي خی

ې بريد پر وکړ  .څخه بی
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ی 
ې ورخ  يکوي. دغه   په جريان گی پوليسو د شنت  ی معلومات د رسنيو رسه رسی

ی په تړاو خپل وروست   
ې پيش 

 
د دیع

ګونونه راپارویلی دي بريد په  .ټول آلمان او سيایسی ګوندونو گی غی 

شهر ایاالت متحده  های امور مهاجرت در دهجو بایدن، با ارائه یک طرح مهاجرب  جدید، به دادگاه دولت
 به پرونده

 
شوند را تسیــــع و از مرز مکزیک وارد آمریکا یم های پناهجوبی کههای خانوادهدستور داد رسیدگ

 .تسهیل کنند

 

از عبور از مرز،  های قبیل، دیگر پسلتها، بر خالف دوران دو هاجرب  جدید، این خانوادهطرح م مطابق
های جایگزیِن بازداشت، مورد اساس برنامه توقیف نشده و در بازداشتگاه نگهداری نخواهند شد، بلکه بر 

ویت،  قرار خواهند گرفت. این طرح جدید قرار است در دنور، نظارت مقامات و نهادهای مهاجرب   دیی 
 .شود دیگو، سانفرانسیسکو، و سیاتل اجرا آنجلس، میایم، نیوآرک، نیویورک، سنلس پاسو،ال

هابی برای تسیــــع بودند تا برنامه های قبیل آمریکا نی   به نوبه خود تالش کرده، دولت«بازفیدنیوز»گزارش   به
 به پرونده

 
جمهوری پیشی   دونالد ترامپ، رئیس به عنوان مثال، دولت .های پناهجویان طرح کنندرسیدگ

 ها دستور داده بود هرچه رسیعی  به پروندهدادگاه آمریکا، به
 

کنند. با این وجود،   های پناهجویان رسیدگ
 
 

ها را در مدت زیر یک سال به اتمام به پرونده مقامات دولت ترامپ به قضات گفته بودند که باید رسیدگ
 .برسانند

 قضات را مجبور کرده بود تا به سهمیه ساالنه پناهجوبی اکتفا  دولت
کرده و پس از تکمیل   ترامپ همچنی  

 پناهجویان را بدون برریس پرونده
 
شان رد کنند. طبق گفته نظر گرفی   وضعیت شان و در ظرفیت، باق
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حضوری تحت فرمان مهاجرب  ترامپ، قضات به صورت غ 2019 ، تنها تا سال«موسسه امور مهاجرت» ی 
 .های پناهجو از آمریکا را صادر کرده بودندخانواده ٪ از 80حکم اخراج 

که طرح جدیدشان با طرح   کنند گفته یک مقام وزارت امنیت داخله آمریکا، مقامات دولت بایدن ادعا یم  به
رند، و به های مدون داهای پناهجویان برنامهخانواده گویند که برای کمک بهترامپ متفاوت است. آنها یم

 رایگان برایکنند، و با وکال و دیگر ارائهارائه یم آنها خدمات پشتیباب  
 
تسهیل  دهندگان خدمات حقوق

که توانابی مهاجران برای استخدام   کنند. گفتت  استاستفاده مهاجران از امکانات قانوب  همکاری نزدیک یم
 .گذاردتاثی  جدی یم شانهایوکیل، اغلب بر نتیجه نهابی پرونده

 هللا کاکر، معی   امور پناهندگان وزارت
 
امور مهاجرین و عودت کنندگان با عبدالغفور لیوال، سفی   وق

توزیــــع تذکره  ایران برایافغانستان در ایران روی اصالح تفاهمنامه سه جانبه افغانستان با  جمهوری اسالیم
ونییک و تسیــــع این روند بگونه مجازی بحث و تبادل نظر   .کردند  الکی 

 

های آمایش و مهاجران افغان در خصوص تمدید کارت معی   امور پناهندگان با اشاره به مشکالت
ونییک تاکید و بیان کرد که برا های خانوار، بر پاسپورت ورت تسیــــع روند توزیــــع تذکره الکی   ی موثریتض 

م نظارب  بر مراکز توزیــــع تذکره فعال گردد  .این روند نیاز است تا میکانی  

ا کشور ایران تمدید کارت وط به داشی    های آمایش و اخی  تمدید اقامت پاسپورت مهاجران افغان را مسی
ونییک توزیــــع  ساخته از همی   رو وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان تالش دارد تا پروسه تذکره الکی 

ونییک را رسعت ببخشد  .تذکره الکی 
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، صدراعظم ایتالیا از احتمال رسازیر شدن مهاجران به
ی

اروپا ابراز نگراب  کرده گفت که بعد از  ماریو دراگ
وهای خارخ  از افغانستان  .ها به اروپا مهاجرت کنندامکان دارد یک تعداد زیاد افغان خروج نی 

 
ها در یونانآرشیف، قایق مهاجران به شمول افغان  

وهای خارخ  تا یازدهم سپتمی  افغانستان را ترک گویند  .قرار است همه نی 

 در آستانۀ اجالس رسان اتحادیه اروپا دیروز )
ی

جون( هشدار داد که برای حل این مشکل  ۲۳آقای دراگ
 .همه باید همکاری کنند

 یم
 
 .رونداکیر مهاجران از آسیا و افریقا از طریق یونان به اروپا قاچاق

 .شودجون( در بروکسل آغاز یم ۲۴دو روزۀ رسان اتحادیۀ اروپا امروز ) اجالس

کە سەشنبە گذشتە مقابل دفی  سازمان ملل در اربیل اقدام  پناهجوی سیایس اهل بوکان بهزاد محمودی،
 
 

در ییک از  بە خودسوزی کرده بود، بامداد دوشنبه سوم خرداد ماه بر اثر جراحات نایسی از شدت سوختیک
 باخت. های اربیل جانبیمارستان
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اض و در نهایت خودسوزی بهزاد محمودی بە دلیل ب   توجیه کمیساریای سازمان نسبت بە پرونده اعی 
 
 

ساله و اهل بوکان بود که از چهار سال پیش در اقلیم کردستان عراق  ۲۵اش بود. او یک پناهجوی پناهندگ
 یم

 
 کرد. زندگ

 پناهجوبی و ب  محمودی به دلیل رسی 
 

توجیه دفی  کمیساریای عایل پناهندگان سازمان ملل ایط دشوار زندگ
اردیبهشت ماه مقابل دفی  سازمان ملل در اربیل اقدام به  ۲۸شنبه متحد به پرونده و رسنوش خود روز سه

 خودسوزی کرد. 

 

 
 

ی پرونده پناهندگ ملل مراجعە کرده بود اما  خود بە دفی  سازمان این پناهجوی سیایس بارها برای پیگی 
 گاه پاسخ  دریافت نکرد. هیچ

 دچار آسیب
 

 به گفتە پزشکان، کلیەهای بهزاد محمودی به دلیل جراحات نایسی از شدت سوختیک
 

دیدگ
 
 

ض دچار سوختیک  درصدی شده بود.  ٩٣فراوان شده بودند و بدن این پناهجوی معی 

ی بود، استاندار اربیل روز شنبه بعد از خودسوزی و هنگایم که این پناهجوی کرد ایر  اب  در بیمارستان بسی 
 بە دیدار او رفتە و اعالم کرده بود برای کمک بە بهزاد محمودی هر کاری کە الزم باشد انجام خواهد داد. 



http://www.morr.gov.af 
 د اطالعاتو او عامه اړیکو ریاست

13 

 

 ناحیه کابل افغانستان ۷پته: د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ، 
 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

مرگ این پناهجوی سیایس در بی خودسوزی مقابل دفی  سازمان ملل در اربیل در حایل رخ داد کە هنوز 
اض به وضعیت خود دریافت بسیاری از پناهجوی ان ایراب  در اقلیم کردستان پاسخ مشخیص در رابطە با اعی 

 اند. نکرده

تلویزیوب  و مقابل دفی  کمیساریای عایل های خودسوزی روز سه شنبه بهزاد محمودی که مقابل دوربی   
اضات و تحصن فعاالن سیایس و همچنی   پناهجویان  سازمان ملل در اربیل رخ داد، در چند روز اخی  اعی 

 سازمان ملل در این شهر را دربی داشت. 
 کرد ایراب  در مقابل دفی 

ض همچنی   نامە 
ایط و مادهای به دفی  سازمان ملل در اربیل  ٨پناهجویان معی  ارائه کردند که در آن رسی

 های خود را اعالم کردند. خواسته

 سازمان ملل در اربیل و همچنی   دیگر مقام
های کمیساریای عایل پناهندگان سازمان با این حال تاکنون دفی 

ض نداده  اند. ملل، پاسخ  به نامه پناهجویان معی 

ایران، قرار است روز سەشنبە یک دور دیگر به گفتە نمایندگان احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسالیم 
پناهجویان و احزاب با نمایندە دفتر سازمان ملل و با حضور نمایندە حکومت اقلیم کردستان عراق  وگو میان نمایندهگفت

 برگزار شود.

ات اقلییم تا سال  درصد سواحل بنگالدش  17 ، ممکن است2050با افزایش آب سطح دریا به دلیل تغیی 

 بیش از 
 

 .شود نفر  میلیون 20زیر آب برود و باعث آوارگ

ات ابوالقاسم  در برنامه تغیی 
اقلییم در لندن که  محمد عبدالمومن، وزیر امور خارجه بنگالدش یط سخناب 

میلیون نفر فراتر  10در کشور از  مهاجران اقلییم از سوی کمیسیون عایل بنگالدش برگزار شد، گفت: تعداد 

 .رفته است
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

کت در این برنامه از طریق ویدئو کنفرانس، با بیان اینکه کشورش در حال وی میلیون  1.1حاض  از  با رسی

باب  یم  می  
ات اقلییم بیش از  کند، اظهار داشت که به دلیلمسلمان آراکاب  میلیون نفر در این کشور  10تغیی 

 .اندشده مجبور به مهاجرت

ات اقلییم مجبور به تغیی  مکان یم  .خواند« مهاجران اقلییم» شوند،عبدالمومن، افرادی را که به دلیل تغیی 

است، ترصیــــح کرد: با  امور خارجه بنگالدش با بیان اینکه کشورش ییک از قربانیان گرمایش زمی   شده وزیر 

ات اقلییم تا سال درصد سواحل بنگالدش زیر  17ممکن است ، 2050 افزایش آب سطح دریا به دلیل تغیی 

 بیش از 
 

 .میلیون نفر شود 20آب برود و باعث آوارگ

 


