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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------- ې شلیوو ېته د خوراکي توکو مرست و یکورن ۵۰۰ ېدږن یک  تیوال کا ی، پکتری چارو وز نوید مهاجر

 5---------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود رانیاز هزار نفرمهاجرافغان ازا شیب

 6----------------------------------------------------------------- نمودند  افتیکمک در سایده هاخانواده در لغمان وکاپ

 6----------------------------------------- بشردوستانه دارند  یهابه رساندن کمک ازین نمنطقه افغانستا ۵۵ملل متحد: 

 9---------------------------------------------- باعث عدم مبارزه قاطع با قاچاق انسان در قبرس شده است؟  یچه عامل

 12 ----------------------------------------------------- نا یمهاجران افغانستان و پاکستان در بوس نیمسلحانه ب یریدرگ

 14 ----------------------------------- شد  یالتار  ییوروی هزار  ۲۵۰ زهی برنده جا کیدر بلژ ییقای آفر یرقانون یمهاجر غ
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 د وزارت ویب سایت 
 

 

ینو او راستنېدونکو چارو وزیر الحاج خلیل الرحمان حقاني پکتیکا والیت ته د خپل سفر په ترڅ کې ددغه والیت د مهاجر

د برمل ولسوالۍ له علماءو، سپین ږیرو او ددغه ولسوالۍ له ملکي او نظامي پرسونل سره ولیدل او د هغوی ستونزې 

 او مشکالت یې واوریدل

 

 

دښمني د هللا ددین لپاره وه، اوس چې اشغال ختم او اسالمي نظام نافذ دی مونږ له ښاغلي حقاني وویل؛ زمونږ جنګ او  

 هیچا سره بد نه لرو نن د صبر، تحمل او یو بل منلو وخت دی
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

بې وزله کورنیو، چې له سروی وروسته مستحقې پېژندل شوې وې د   ۵۰۰هغه همدا راز په دغه ولسوالۍ کې په نږدې 

 خوراکي توکو مرستې وویشلې

 

 

 ښاغلي حقاني په دغه ولسوالۍ کې د انګور اډې فرضي کرښې له دروازې څخه هم لیدنه وکړه

 ویب سایت وزارت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
داوطلبانه حمل طور اجباری و  27نفر مهاجر، به تاریخ  495به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو 

 .ازایران به وطن برگشت نمودند

 5خانواده شامل 2تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 1135تن و   207خانواده، شامل   50از میان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 148تن و

میان   ازآن  منبع  گفته  به    545زن وهمچنان    103مرد و  109خانواده شامل  52به  دریافت کمک،  تن مجرد راغرض 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 ویب سایت وزارت 

 

حمل دروالیات کاپیساو    27خانواده بیجاشده ، خانم های بیوه و اطفال یتیم به تاریخ    95به اساس اخبار واصله، برای  

 .توزیع شده استلغمان مواد غذایی وپول نقد 

کیلو دالنخود، و یک کیلو نمک،    ۱۲کیلو روغن،    ۹کیلو آرد،    ۹۸خانواده در لغمان،  72مساعدت مذکور برای هریک از  

هزارو    8خانواده در کاپیسا پول نقد دردو کتگوری مبلغ    23، وبرای هریک از WFP از جانب سازمان جهانی خوراک یا

 .، درهماهنگی با ادارات امور مهاجرین آنوالیت توزیع شده است DRC جانب موسسههزار افغانی از  23افغانی و  500

 د آزادی رادیو 



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

7 

 

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

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 .حوزه را در افغانستان برای کمک مشخص کرده است ۵۵گان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهند

 .های بشردوستانه اندین سازمان گفته که بیش از نیم نفوس افغانستان نیازمند کمکا

منطقه را در افغانستان مشخص   ۵۵کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حساب توییتر خود نوشته که  

 .کرده که باید در آنجا ها کمک شود
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  توزیع مواد غذایی به خانواده های نیازمند

های  های نجات دهنده نیاز دارند و کمکست که در حال حاضر بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمکدر این توییت آمده ا

 .ها نفر استبشردوستانه یک راه حیاتی برای میلیون

 .این سازمان افزوده که اکنون زمان ایستادن در کنار مردم افغانستان فرا رسیده است

 .رسدها به مستحقان نمیاست که در بیشتر موارد کمک اما در داخل افغانستان انتقادها بر آن 

 .کنندها را رد میمسئوالن وزارت مهاجرین حکومت طالبان اما این ادعا

ها است بدون تبعیض به های بشردوستانه از تمام افغانکمکاین وزارت به رادیو آزادی گفت:"  مطلب حقانی سخنگوی  

تواند با وزارت مهاجرین به ارتباط شکایت یا پرسشی دارد میشود باز هم اگر کسی در این رابطه کدام  همه افغانان داده می

 ".شود و اینجا شکایت خود را بگونه رسمی ثبت کند

 

توجهی جهان به بحران افغانستان در داخل  ها در داخل افغانستان، انتقادات از کمدر کنار انتقادات از تقسیم غیرعادالنۀ کمک 

 .و بیرون این کشور باال گرفته است

 .شوداوکراین یکی از عوامل فراموشی بحران اقتصادی افغانستان خوانده میجنگ 
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از فراموشی بحران انسانی در افغانستان و عدم اشاره    ۱۴۰۰ماه حوت    ۲۰کلر دالی، نمایندۀ ایرلندی پارلمان اروپا در  

 .به آن در پارلمان اروپا انتقاد کرد

نه به افغانستان را مشروط به توزیع آن از طریق سازمان ملل متحد های بشردوستاپیش از این جامعۀ جهانی توزیع کمک 

 .و نهادهای همکارش کرده بود

 دویچه ویله 

اهم ساخته است. وضع در این کشور عضو اتحادیه اروپا به  فر  منازعه منجمد شده در قبرس زمینه را برای قاچاق انسان

  .در منطقه جدا شده قبرس شمالی حتی به سطح أفغانستان بد تلقی می شود سطح "هشدار" رسیده و

 نمایی از یک شهر در قبرس شمالی که پس از حمله نظامی ترکیه جدا شد 

دوستش دارم، اما در عین حال او گذشته ام  » :یک قربانی قاچاق انسان از کامرون به دختر خردسالش اشاره کرده گفت

 «.ساله اضافه کرد: »در آن ماه ها خیلی آزار و اذیت شدم ۲۰ را به من یادآوری می کند.« این زن

کند و هویت قربانیان را افشا   حرف ها را به یک سازمان غیردولتی گفت که به قربانیان قاچاق انسان کمک می  وی این

 «.نجات داد؛ چون می دانم که او برای زندگی من طرحی دارد نمی سازد. این زن افزود: »من نمردم و خدا مرا

https://www.dw.com/fa-af/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61499637
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انسان از ردیف اول، که    وزارت امور خارجه ایاالت متحده امریکا رتبه قبرس را در گزارش ساالنه قاچاق  سال گذشته

گزارش این  داد.  کاهش  دوم  به سطح  است،  رتبه  فقدان   باالترین  و  دادگاه  مراحل  طوالنی شدن  جمله  از  مشکالتی  به 

 .اشاره می کند محکومیت قاچاقچیان

حالی که این گزارش به طور   پس از حمله ترکیه در پاسخ به کودتای یونانی تجزیه شده است. در   ۱۹۷۴از سال    قبرس

گوید   کند، اما می  بندی نمی  انقره به رسمیت شناخته شده است، رتبه   رسمی جمهوری ترک قبرس شمالی را که تنها توسط

 .قرار خواهد گرفترسمیت، این منطقه در ردیف سوم با بدترین تخلفات  در صورت

و حقوق بشر از دانشگاه مرکزی النکشایر در قبرس، گفت که عدم پیشرفت   ناسیا حاجی جورجیو، استادیار عدالت انتقالی

جورجیو افزود یک بن بست این    و منابع را از موضوعاتی مانند قاچاق انسان دور می کند. حاجیمناقشه توجه    در حل

طرف وجود ندارد. به گفته وی این وضع قاچاق انسان در سراسر    است که هیچ همکاری در زمینه اجرای قانون بین دو 

 ".داده و "به معنای واقعی کلمه با آن برخورد نمی شود جزیره را افزایش

مقررات  یله عصوم،فض از  قاچاقچیان  منطقه،  آن  در  که  گفت  شمالی  قبرس  در  بشر  حقوق  بنیاد  دانشجویی   از  ویزای 

سازمان یک خط تلفون مستقیم ضد قاچاق را مدیریت می کند   سوءاستفاده می کنند و أوضاع را "هشداردهنده" خواند. این

تن فروشی قاچاق  کسانی که همه به منظور استفاده جنسی وقربانی را شناسایی کرده است؛  ۱۲گذشته  که از اواخر سال

 .شده اند

آورند، اما زمانی که وارد می   گفت در برخی موارد، زنان جوان را از کشورهای افریقایی به عنوان دانشجو می  عصوم

 ".مجبور به رابطه جنسی )تجاری( می گردند شوند "در آپارتمان های خصوصی حبس می شوند و

ویزای "خدمه   تازه و عالوه بر موارد قاچاق از کلب های شبانه است؛ جایی که زنان دارای  زود که این یک مورداو اف 

سازمان یافته در قلمرو قبرس، باید معاینات بیماری های   میخانه" و "مهمانداری"، با وجود غیرقانونی بودن روسپیگری

 .منظم دریافت کنند مقاربتی را به صورت

یکی از قربانیان به آنها گفته که کلب ها گاهی از باج گیری و مواد مخدر برای کنترول زنان قاچاق شده عصوم گفت که  

 .استفاده می کنند

قاچاق انسان را جرم انگاری کرد، اما عصوم گفت هنوز هیچ محکومیتی در  ۲۰۲۰قبرس شمالی برای اولین بار در سال 

 .این منطقه ثبت نشده است

جنوب گزارش کرده بود، اما به او گفته    هایی را که دیده بود به پولیس در  شناخت که مصیبتن را می  یکی از قربانیا  او

 «اید؟آوری کنیم که شما واقعاً قاچاق شدهتوانیم شواهدی را جمع  چگونه می   ...شد: »این اتفاق در شمال رخ داده
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به این معنی است که نمی    خته نشده این سرزمیندریا، سیاستمدار ترک قبرسی گفت که وضعیت به رسمیت شنا  دوغوش

سازمان یافته همکاری کند. او گفت که قاچاقچیان انسان به شمال "به   تواند با نهادهای بین المللی برای مبارزه با جنایات

      .منطقه معافیت از مجازات" می بینند عنوان

که قبرس از نظر تعداد قربانیان    ، می گوید۲۰۱۸تا    ۲۰۱۷، با اشاره به داده های  ۲۰۲۰کمیسیون اروپا در سال    گزارش

نفر در هر میلیون نفر، تمام کشورهای اتحادیه   ۱۶۸جمعیتی که دارد، با    شناسایی شده یا فرضی قاچاق انسان، نسبت به

 .جایگاه دوم قرار گرفته است نفر در هر میلیون نفر در ۹۱را تحت الشعاع قرار داده است. بریتانیا با  اروپا

 قبرس را متوقف کنید"، با اشاره به قربانیانی که در پناهگاه زنان این  پاراسکوی تزو، عضو هیئت مدیره "قاچاق به

 «.به آینده ندارند سازمان در جنوب به دنبال کمک هستند، گفت: »آنها وقتی اینجا می آیند، امیدی

نشود، گفت: »آنها تقریبا از همه جا، از کشورهای اتحادیه اروپا،    یکی از کارگران این پناهگاه که خواست نامش فاش

 «.و نیپال هستند بلغاریا گرفته تا روسیه، اوکرایین، اتیوپیا، نایجریا، مولداوی، کامرون، هند رومانیا و

 د بیشتر زنان جوان از کشورهای افریقایی به قبرس قاچاق می شون

را برای مبارزه با قاچاق    قوانین جامع تری  ۲۰۱۴قبرس که کنترل جنوب جزیره را در اختیار دارد، در سال    جمهوری

 .انسان تصویب کرد و پنج سال بعد آن را تقویت نمود

https://www.dw.com/fa-af/%DA%86%D9%87-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/a-61499637
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ثبت   قربانی قاچاق انسان را  ۲۱گذشته    مایکل، رئیس واحد مبارزه با قاچاق پولیس در این منطقه گفت که جنوب سال  النی

 .نفر به عنوان "قربانیان احتمالی" طبقه بندی شده اند ۱۶۹ کرده است. اما آمار رسمی نشان داده که

پرونده های واقعی کار می    خبرگزاری فرانسه گفت که پولیس به طور خستگی ناپذیر برای شناسایی و کمک به   مایکل به

وضعیت رسمی قربانی منجر شود. او افزود: »اگر آنها به ما بگویند که در    کند، اما تنها ادعاهای تأیید شده می تواند به

 «.کمی دشوار است قلمرو قبرس تحت کنترول ما مورد استثمار قرار گرفته اند، روشن کردن آن  از خارج

محکومیت در هایی است که در محاکم انبار شده اند و اخیرا چندین  قبرس جنوبی به دنبال تسریع روند رسیدگی به پرونده

ما به ابعاد نگران کننده   را صادر کرده است. اما محکمه لیماسول، ماه گذشته گفت: »جرایم قاچاق در کشور  مورد قاچاق

به ظن کمک به یک شبکه    ۲۰۱۸چهار پولیس مهاجرت که در سال    ای رسیده است.« سایر پرونده ها از جمله دوسیه

 .دنامشخص باقی مانده ان قاچاق دستگیر شدند،

  فرانسه گفت: »شاهدان اصلی که قربانیان این جنایات بودند... برای ارائه مدرک   دفتر سارنوالی عالی قبرس به خبرگزاری

انجام شد.« حاال روزنه ای از امید به چشم    هایی که برای یافتن آنها از طریق یوروپولدر دسترس نیستند... علیرغم تالش

 .ایی نمایندگانی از هر دو طرف جزیره را گردهم می آوردجن می خورد و یک کمیته فنی در امور

گفت: »اگر اراده سیاسی وجود    قبرسی، این کمیته هیچ مجوز قانونی ندارد. او  -کاپاردیس، رئیس مشترک یونانی    آندریاس

 در مورد به رسمیتقاچاق انسان واقعا کار کنیم.« اما او افزود که نگرانی    داشته باشد، می توانیم برای کمک به مبارزه با

 ."شناختن قبرس شمال "طرح ها و ایده ها را راکد می سازد

 دویچه ویله 

در بوسنیا دست کم یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شده    در نتیجه درگیری مسلحانه میان مهاجران افغان و پاکستانی
 .شهر بیهاچ رخ داده؛ شهری که یک اردوگاه بزرگ مهاجران در آن موقعیت دارد است. این درگیری در
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 دروازه ورودی کمپ مهاجران در بیهاچ

 

گروه از مهاجران در شهر بیهاچ درگیری   که میان دو  گزارش دادههرزگوینا  -خبرگزاری آلمان به نقل از پولیس بوسنیا
 .مسلحانه رخ داده است

پناهجو کشته و یک نفر دیگر    سخنگوی پولیس به خبرگزاری "کلیکس" بوسینا گفته در این تیراندازی دست کم یک  یک
 .مهاجران احتماال از پاکستان و افغانستان بوده اند به شدت زخمی شده است. پولیس گفته این دو گروه

جریان بود. پولیس بوسنیا هنوز    جستجوی پولیس برای بازداشت عامالن این درگیری مسلحانه روز شنبه نیز در  عملیات
 .ز اعالم نشده استهویت و ملیت مهاجران کشته و زخمی شده نی .از بازداشت کسی در این زمینه خبر نداده است

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7/a-61494570
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 یکی از بزرگترین اردوگاه های مهاجرین در بوسنیا در حومه شهر بیهاچ است

دارد. بوسنیا یکی از گذرگاه های   بیهاچ در شمالغرب بوسینا موقعیت دارد و یک کمپ بزرگ مهاجران در آن وجود  شهر
 .اروپای غربی است عبوری مهاجران در مسیر بالکان به سوی

ترکیه به یونان و سپس به سوی دیگر کشورهای اروپایی در حرکت    سیایی و خاورمیانه که ازشمار زیادی از مهاجران آ
 .بوسنیا گیرمانده اند بودند، در

براساس آمار کمیسیاریای عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران، در حال حاضر دست کم چهار هزار مهاجر در این 
 .کشور گیرمانده اند

هستند تا خودشان را به مرز "سبز" در   این مهاجران در کانتون اوناسانتا و بیهاچ پایتخت این کشور منتظر فرصتی  اکثر
 .اروپا می باشد عضو اتحادیهنزدیکی کرواسیا برسانند که 

این اولین باری نیست که میان پناهجویان افغانستان و پاکستان در مسیر بالکان و کشورهای اروپایی درگیری صورت می 
 .گیرد

 یورونیوز 

هزار یورو   ۲۵۰آزمایی  یک پناهجوی آفریقایی که به صورت غیر قانونی خود را به بلژیک رسانده، در مسابقه بخت 

 .برنده شده است

 

https://www.dw.com/fa-af/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%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%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7/a-61494570
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 
 AP Photo  کپی رایت  -    تصویر تزئینی است

این کشور اروپایی اقامت دارد. این مرد    راما تمام داستان نیست، او هیچ مدرک اقامتی ندارد و به صورت غیرقانونی د  این

 مارس در شهر بندری زبروژ خریده است. او وقتی متوجه شد در مسابقه  ۲۳روز    یورویی را  ۵جوان کارت بخت آزمایی  

مراجعه کرد، اما با توجه به مبلغ باالی این    برنده شده برای دریافت جایزه به سوپرمارکتی که کارت خود را خریده بود

 .دریافت آن با دفتر مرکزی این شرکت در بروکسل تماس بگیرد  برنده موظف است برای جایزه،

مدارک جعلی مدعی شوند    مشخص شد این فرد بدون اسناد هویتی برنده جایزه شده، افرادی تالش کردند با  پس از آنکه

 .نین ادعایی کرده بودند، دستگیر کردو سه نفر از کسانی را که چ اند اما پلیس متوجه این مسئله شدکه برنده التاری شده

در گاوصندوق اداره پلیس قرار دارد.    نهایت برنده واقعی به ایستگاه پلیس مراجعه کرد و کارت برنده در حال حاضر  در

 کند که این پرداخت را انجام دهد، اما معموال برای این امر شماره حسابمی   گوید تمام تالش خود راشرکت التاری می

رو به رو است چرا که او نه حساب بانکی   ورد نیاز است این دقیقا مشکلی است که این پناهجوی غیرقانونی با آنبانکی م

 .اختیار دارد دارد و نه حتی مدارک اقامتی در

اینکه ممکن است به برنده پیشنهاد شود    ی حل این مشکل در جریان است از آن جملههای مختلفی براحال حاضر گزینه  در

شود این فرد برای پناهندگی درخواست دهد  بلژیک واریز شود. همچنین گفته می  این پول در یک حساب بانکی در خارج از

قانونی حساب بانکی در بلژیک باز   در صورتی که این درخواست مورد موافقت قرار گیرد او خواهد توانست به صورت و

 .این کشور واریز خواهد شد کند و مبلغ جایزه مستقیما به حساب او در

 

https://per.euronews.com/2022/04/16/undocumnted-migrant-wins-lottery-in-belgium

