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 صفحه                                       عنوان                                                                    

 4----------------------------------------------------------------------------------------------------- متن کامل اخبار
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 ویب سایت وزارت 

 

حمل طور اجباری و داوطلبانه   ۲۰نفر مهاجر، به تاریخ  795ین نیمروز یک هزارو به اساس گزارش آمریت امورمهاجر

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل   6تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و  1001تن و    202خانواده، شامل    49از میان افراد مذکور

 .واردکشور شده اندتن مجرد بصورت داوطلب  570تن و 22
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ازآن میان، تن مجرد راغرض دریافت کمک، به   526زن وهمچنان    103مرد و    97خانواده شامل    45به گفته منبع 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 

 بی بی سی

 سره کتلي امیر خان متقي یکشنبه کابل کې د ایران له سفیر بهادر امنینیا 

 

افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي د یکشنبې پر روځ کابل کې د ایران له سفیر بهادر 

 امینیان سره کتلي، او ایران کې یې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلن رپوټونو په اړه اندېښنه شریکه کړې ده. 

د عبدالقهار بلخي پر خپله ټوېټر پاڼه لیکلي: "د بهرنیو چارو وزیر په ایران کې د د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان

افغان مهاجرینو سره د شوي چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې ایران کي خپلو مشرانو ته دا پیغام 

حدي سیمو او ښارونو کې د ناسمو کړنو د ورسوي تر څو خپلو امنیتي او اړوندو ادارو ته له افغان مهاجرینو سره په سر

 مخنیوي په اړه الزمې الرښوونې وکړې".
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او د دواړو   افغان وګړو سره د ناسم چلن رپوټونه پر عامه ذهنیت  ایران کې له  ایران سفیر ته ویلي،  ښاغلي متقي د 

 ف اچولو فرصت ورکوي '. هېوادونو پر اړیکو بد اغیز کوي او 'د دواړو هېوادونو دوښمنانو ته د تخریب او اختال

له تېرو څو ورځو راهیسې په خواله رسنیو داسې عکسونه، ویډیویي کلپونو او رپوټونو خپرېږي، چې ګوندې د ایران 
ځواکونو او عامو خلکو زور زیاتی او ډېر ناوړه    مختلفو ښارونو کې اخیستل شوي او له افغان کډوالو سره د ایران امنیتي 

 چلن پکې ښکاري.

  

، خو بي بي سي په خپلواک ډول دا نشي تائېدولی چې دا په دوی کې ان د وژلو او جنسي تېرو پېښې هم ترسترګو کېږي

 دي.  پېښې کله او چېرته شوې

 چې افغانستان سره یې د اړیکو خرابولو لپاره توطیه پیل شوې ده.   خو کابل کې د ایران سفارت په یوه اعالمیه کې ویلي

د ایران سفیر بهادر امینیا هم د یکشنبې پر ورځ امیر خان متقي سره لیدنه کې ویلي، په تېرو څلورو لسیزو کې ایران کې  

 ې دواړه ولسونه یو بل سره مینه لري. د افغان کډوالو سلکو ثابته کړې چ

د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند د ایراني سفیر له قوله لیکلي: "حکومت یې له افغان مهاجرینو سره د بد چلند نیت  

نه لري او تل هڅه کوي د دواړو هیوادونو اړېکې سره نږدې او باورمندې کړل شي، او زه به ستاسي پیغام خپلو مشرانو 

 حکومت ته ورسوم ". او 

دوی ایران کې د هغو ویډیوګانو   تازه د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ویاند مفتي عبدالمطلب حقاني بي بي سي ته ویلي

 چې خواله رسنیو کې الس په الس کېږي. نو په اړه خواشیني دياو کلېپو
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لي او وایي دا ستونزه یې خپل بهرنیو چارو وزارت سره شریکه  هغه هم دغه ویډیوګانې او کلپونه "ډېر دردوونکي" بل

 کړې چې له دیپلوماتیکو الرو حل شي. 

  ۵دوی د لوېدیځ له سختو اقتصادي بندیزونو او محدودیتونو سره سره    اوس د ایران سفارت په خپله اعالمیه کې ویلي

 میلیون افغان کډوالو ته ځای ورکړی.  

د وروستیو بدلونو سره د کډوالو یوه نوې څپه ورماته شوې خو دوی یې بیا هم مخه نه ده افغانستان کې  اعالمیه وایي 

 نیولې او ګواکې د افغانستان او خلکو پر وړاندې یې د ښه ګاونډیتوب او متقابل درناوي اصل ته ژمن دي. 

وګانې چې ایران کې له افغانانو  عکسونه او ویډی  په خواله رسنیو دغه خپرېدونکي  کابل کې د ایران سفارت اعالمیه وایي 

د دې هدف لپاره پالن شوی کار دی د افغانستان او ایران ژور تاریخي اړیکي زیانمن   سره د ناسم چلن تړاو ورکول کېږي،

 کړي.

 چې دا کار څوک کوي.  خو په اعالمیه کې دا نه دي ویل شوي
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 ویب سایت وزارت 

 

ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان   حمل ازطریق  20خانواده بیجاشده ونیازمند، دروالیت قندهار به تاریخ    136برای

 .آنوالیت مساعدت شد

تهیه   ACTED هزار افغانی پول نقد وبسته های صحی که ازطرف اداره 28برای هریک از خانواده های یاد شده مبلغ 

  .شده بود، بعد از سروی باحضور نماینده ریاست مهاجرین آنوالیت توزیع شد

 مهاجرنیوز
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   کودکان مهاجر در نزدیکی مرز بالروس و پولند. عکس از رویترز

به شورا از کشورهای  .زها را محکوم کردانتشار گزارشی »عمومیت یافتن« عقب راندن مهاجران از مر شورای اروپا با

 .پایان دهند «سیستماتیک های جدی وخواهد به »نقض حقوق بشر« و»خشونتعضو می

  های اخیر رقم »پناهندگان،اپریل منتشر شد، گفته است که در سال ۷پنجشنبه  شورای اروپا در گزارشی که روز

اند افزایش یافته است. به گفته  رانده شده ی اتحادیه اروپا عقبپناهجویان و مهاجرانی« که در مرزهای زمینی و دریای

  ها به یک »مشکل سیستماتیکبه اتحادیه اروپا تعلق ندارد، این عقب راندن این شورا، که یک نهاد مستقل است و

 .واروپایی« بدل شده است

می کند که در آن کرواسی، ایتالیا، اتریش، مجارستان،پولند،  کشور اشاره ۱۳شورا به گونه خاص به فهرستی از 

کشورها به دلیل بازگرداندن   یونان، قبرس، ترکیه، بلغارستان وحتی فرانسه و اسپانیا ذکر شده است. این لیتوانی، لتونی،

مورد انتقاد قرار گرفته اند. شورا گفته است که مهاجران بدون این که   ،ها گردندمهاجرانی که سعی داشتند وارد قلمرو آن

 .اندشده آنها امکان ارائه درخواست پناهندگی داده شود، به کشورهای همسایه بازگردانده به

مورد اخراج  ۱۳۰تا  ۵۰کرده است که برای مثال، بین  های غیردولتی استنادهای سازمانسند شورای اروپا به گزارش

آلپ  مورد را در اکتوبر همین سال، بین فرانسه وایتالیا در منطقه ۱۷۰، و تا ۲۰۲۰ در روز را در طول تابستان

 .اندماریتیم، محاسبه کرده
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یونان  های غیردولتی از سایر کشورها نیز نام برده شده است. برای مثالیا انجمن هاهای تحقیقی متعدد رسانهدرگزارش

واسکت نجات از طریق دریای اژه به ترکیه  ه در چندین مورد مهاجران را بدون قایق و بدونبارها متهم شده است ک

 .بازگردانده است

شوند، به ویژه در جریان موج می لیتوانی و لتونی به نوبه خود به دلیل رفتارشان با افرادی که از بالروس وارد پولند،

  .د قرار گرفته اندمورد انتقا  دیده شد، ۲۰۲۱گسترده ای که در تابستان 

 «نقض ظالمانه و متناقض حقوق بشر»

برخی از کشورها »جدی و   این گزارش همچنین اشاره شده است که »استفاده از خشونت« علیه مهاجران در در

اقدامات کشورها به تصویب قوانینی برای قانونی کردن  سیستماتیک« بوده است. گزارش همچنین از تمایل برخی از

 .مجارستان یا حتی فرانسه، انتقاد کرده است بازگرداندن، به ویژه در

حقوق بشر،   حقوق بشر شورای اروپا تاکید کرد که »وضعیت فعلی نشان می دهد که نقض جدی دونیا میاتوویچ، کمیسر

 ".معکوس دارد و متناقض است و نتیجه که به عنصر اساسی در کنترول مرزی کشورهای عضو تبدیل شده، ظالمانه

کنند، انتقاد کرد: کشورهای اروپایی که می هایی که از جنگ فراراز رفتار دوگانه مبتنی بر استقبال »گرم« از اوکراینی او

 .دهندمی های دیگر را تحت فشار قرارکردند، همان کشورهایی هستند که مهاجران ملیت  آغوش خود را به روی آنها باز 

های کاذب« ایجاد  های مختلف مهاجران »شکافگروه سف کرد که رهبران با این اقدام، بیندونیا میاتوویچ اظهار تا

 «.وجود دارد های ماحقوق بشر برای محافظت از همه ما، به طور یکسان و صرف نظر ازریشه» :کنند. او تاکید کردمی

ها عضو خواست که به بازگرداندندارد، از کشورهای  شورای اروپا، که نظارت بر حقوق بشر در اروپا را به عهده

 .احترام بگذارند این طریق به تعهدات قانونی خود در قبال افرادی که به دنبال حمایت هستند، مهاجران پایان دهند و از

های معیاری شفاف و اجباری« را برای مقامات کنترل روش» ها خواست که »قواعد رفتاری« وشورا همچنین از دولت

 .ای منطبق با حقوق بشر« رفتار کنند مهاجران »به شیوه  ا با وضع کنند تمرزی  

 مهاجرنیوز
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  شودنگرانی نسبت به اینکه مبادا پناهجویان زیرسن در معرض تهدید قاچاقبران انسان قرار گرفته باشند، همواره مطرح می

باشند. بیشتر می   پناهجوی زیرسن که درخواست پناهندگی کرده بودند، الدرک  ۴۵۰۰دود  که ح  گویدحکومت اتریش می

دارد که مبادا این کودکان در معرض تهدید قاچاقبران انسان    این کودکان، شهروندان افغانستان هستند. این نگرانی وجود

 .قرار گرفته باشند

معلوماتی که    پناهجویان زیرسن ناپدید شده در این کشور به نشر رسانده است. بر بنیاد  حکومت اتریش آماری را در مورد

در این کشور درخواست پناهندگی کرده  ۲۰۲۱  کودک و نوجوان در سال  ۵۷۷۰وزارت داخله اتریش منتشر کرد، حدود  

 .بدون مدرک بوده اند بودند. این گروه بدون والدین و 

نفر( در جایگاه دوم قرار    ۱۳۴۵افغانستان بوده اند. سوریه با داشتن )  نفر( شهروندان  ۳۴۰۱بخش عمده این پناهجویان )

 .اند متباقی کودکان از کشورهای سومالیا، بنگله دیش، پاکستان، مراکش و مصر بوده داشته و

اشتیفانی کریسگر، عضو حزب پارلمان این کشور گفته   گیرهارد کارن، وزیر امور داخله اتریش در پاسخ به درخواست

اتفاق رخ داده است. به عبا  ۴۴۸۹که به    دانداست، حکومت دقیق نمی   درصد از  ۷۸رت دیگر،  پناهجوی زیرسن چه 

 .باشندکودکان مهاجر که سال گذشته وارد اتریش شده بودند ناپدید می
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 دور از چشم

این طرف، برای محافظت بهتر از   ولفسیگر از سازمان غیردولتی موسوم به "هماهنگی پناهندگی" از چند سال به   لیزا

صنف یک مکتب    ۱۸۰»تصور کنید که در یک سال، حدود  بیانیه ای گفته است:    کند. او درسرپرست مبارزه میکودکان بی

 «هیچ اثری ناپدید شدند. این همه بچه کجا رفته اند؟ بدون

 اردوگاه الیوناس در شهر آتن در یونان  کودکان مهاجر افغان در

رسد که بخش بیشتر این کودکان به اعضای خانواده های شان در کشورهای عضو اتحادیه  خانم ولفسیگر گفت، به نظر می

  .اروپا یکجا شده باشند

سفر از طریق مسیرهای "غیرقانونی"    مقامات ملی و  به اعضای خانواده در اروپا در واقع به معنی ناپدید شدن از  پیوستن

برادران یکجا   توانند که در کشورهای عضو اتحادیه اروپا تنها با والدین، خواهران ومی  است. زیرا از لحاظ قانون، کودکان

 .شوندشوند. اقارب دور، شامل این امر نمی

انسان شده باشند. خطر برای    ز آنان قربانی قاچاقبرانادامه بیان کرد، این همچنان متصور است که برخی ا  ولفسیگر در

گسترده است. در هر سال، هزاران کودک مهاجر به کشورهای اروپایی    کنند، بسیارکودکان مهاجری که به تنهایی سفر می

 .شوندمی قاچاق
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پسران و دختران، یک    دهد که به نشر رسید، نشان می  آمار اخیری که از سوی دفتر مبارزه با قاچاق سازمان ملل متحد

 .دهند را در سراسر جهان تشکیل می  سوم حصه قربانیان قاچاق

این می  لیزا ولفسیگر، ریشه همه مشکالت را پناهجویان زیرسن به گونه فوری، سرپرست ]در در   داند که گویا برای 

یی مسئول آنها نیست و در نتیجه،  به تنها  شود. به گفته او، در مراحل اولیه روند پناهندگی، هیچ فرداتریش[ تعیین نمی

 دهند.برخی از آنان، خود را در وضعیتمورد حقوق و فرصت های خود از دست می  کودکان اغلب اطالعات مهمی را در

 .شوندقربانی استثمار و قاچاقبران انسان می کنند. در نتیجه آنان،های مخفیانه را انتخاب میبینند و راهبسیار دشوار می

سرپرست تعیین شود،   برای پناهجویان بدون والدین، مانند سایر کشورهای اروپایی به گونه فوری گوید، اگریولفسیگر م

 .توانند که به حداقل کاهش یابندخطرات می

 

 یوترکیهراد

 مهاجر غیرقانونی که توسط قاچاقچیان انسان در شهر بنی ولید لیبی ربوده شده بودند، در عملیاتی نجات یافتند  195

 

 .مهاجر غیرقانونی که توسط قاچاقچیان انسان در شهر بنی ولید لیبی ربوده شده بودند، در عملیاتی نجات یافتند 195
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 .ی را برای نجات مهاجران ربوده شده انجام داده استعملیات 444در خبرهای شبکه فوریه طرابلس آمده است که تیپ 

 .کودک نجات یافتند 2زن و   23مهاجر غیرقانونی شامل   195گزارش شده است که در این عملیات 

 .اندیافته افرادی هستند که از کشورهای مختلف آفریقایی به صورت غیرقانونی وارد لیبی شدهگفته شد که مهاجران نجات

 .های مجاور منتقل شدندرنشان شد که این مهاجران برای بررسی وضعیت سالمت به بیمارستاندر این خبر خاط

اند و در رابطه گرسنگی قرار گرفته  خبرها آمده است که این مهاجران در مدت بازداشت مورد شکنجه، تجاوز جنسی و  در

 .اندنفر دستگیر شده 8این رویداد  با

آفریقا به اروپا را دارند، بیشترین   ران غیرقانونی که قصد عبور غیرقانونی از شمالیکی از مسیرهایی است که مهاج  لیبی

  .استفاده را از آن دارند


