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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------ وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیاز دو هزار مهاجرافغان ازا شیب

 6--------------------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه ویکورن ۱۳۰له  ېپه لغمان ک

 6--------------------------------------------------- کشور کمک شد اتی هزار خانواده در وال 37از  شیب کماه،یظرف 

 7--------------------------------------------------------------- نجات مهاجران از بحر  یمحاکمه کارمندان سازمان ها

 9--------------------------------------------------------- ی امارات متحده عرب یبه بازرگانان افغان از سو زایصدور و

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com


http://www.morr.gov.af 4 

 

Media@morr.gov.af    webmorr@gmail.comEmail:  

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  

 

 

 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 ویب سایت وزارت

 

ثور طور اجباری و داوطلبانه   31نفر مهاجر، به تاریخ    121به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز دو هزارو  

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده شامل   19تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و  1455تن و    194شامل  خانواده ،    46از میان افراد مذکور

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 410تن و 62

میان، ازآن  منبع  گفته  شامل    50به  و  107خانواده  وهمچنان    95مرد  به   166زن  کمک،  دریافت  راغرض  مجرد  تن 

  .معرفی شدند IOMدفتر

 .ثور، به وطن عودت نموده اند 31خانواده مهاجر مقیم پاکستان، نیز به تاریخ  27 طبق یک خبر دیگر،
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تن فاقد مدرک   207به گفته آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین قندهار، در مرز سپین بولدک، خانواده های یادشده شامل  

 .بودند

 

 

ین بولدک، به کشور برگشته اند که  ساعت گذشته، از طریق مرزهای نیمروز وسپ  24این تعداد مهاجر درحالی ظرف  

نفر مهاجرافغان مقیم ایران، طور اجباری و داوطلبانه ازطریق مرز اسالم قلعه،   255هزارو    14ثور،    29الی    24ازتاریخ  

 .به والیت هرات برگشت نموده بودند

  476خانواده، شامل    419به گفته آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت هرات، دراسالم قلعه، از میان افراد مذکور

  5527زن و  685مرد و  642خانواده شامل  570تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و    4417زن و    522تن مرد و

 تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شدند 

  طفل راغرض دریافت   57تن مجرد ونیز    793زن وهمچنان    371مرد و   345خانواده شامل  153به گفته منبع ازآن میان،

 .معرفی شدند IOM و WARCHILDکمک، به دفاتر
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 ټد وزارت ویب سای

 

 

 

(مه د شنبې په ورځ د دغه ۳۱د لغمان والیت د مهاجرینواو راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غویي په )

 .شویو، معلولینو، کونډو او اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوهبې ځایه  ۱۳۰والیت په دولت شاه ولسوالۍ کې پر 

 . موسسي او د لغمان د مهاجرینو چارو ریاست په همغږۍ ورکړل شوه CWSA افغانی د 80زره  8هرې کورنۍ ته 

 ویب سایت وزارت
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والیت ازطریق واحد های دومی وزارت امور مهاجرین   24خانواده بیجاشده در    146هزارو  37ساروان،  در جریان ماه ثور  

 .مساعدت شدند

طبق گزارشات واصله واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، از والیات کابل، نیمروز، لغمان، هلمند، سمنگان، کندز، 

ک، بلخ ، فاریاب ، بدخشان ، غزنی ، پکتیکا ، بامیان ،کاپیسا تخار، قندهار، غور، خوست ، ننگرهار ، هرات، میدان ورد

خانواده بیجاشده از اثرجنگ وحوادث طبیعی وهمچنان برای عده   146هزارو   37، سرپل ، پنجشیر وپروان، جمعأ برای  

های  سازمان  ای ازخانواده های بی بضاعت، افراد معلول ، معیوب ، اطفال یتیم و خانم های بیوه، به همکاری شماری از

 .، مساعدت شده اندمددرسانی بین المللی

بسته توزیع شده، شامل  که مساعدتهای  اند  نموده  اضافه  نقد و وسایل  منابع  پول  فامیلی،  بهداشتی،  مواد غذایی،  های 

 .آشپزخانه بود که درحضور داشت نماینده های نهاد های کمک کننده توزیع شد

 

 دویچه وله 

قرار است شمار زیادی از کارمندان سازمان های مختلف، که مهاجران را از غرق شدن در مدیترانه نجات می دهند، در  

  .آنها متهم اند که با باند های قاچاقبران انسان همکاری کرده اند .ایتالیا محاکمه شوند
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 مرز در بحیره مدیترانه )عکس آرشیف( کشتی نجات سازمان داکتران بدون 

کارمند کشتی های سازمان های غیر دولتی کشور های مختلف، که مهاجران را در مسیر سفر غیر قانونی شان به  ۲۱

طرف اروپا از غرق شدن در آب های مدیترانه نجات داده اند، احتماالً در ایتالیا محاکمه خواهند شد. این کارمندان متعلق 

غیر دولتی آلمانی »یوگند ریتت« و همچنان سازمان های »داکتران بدون مرز« و »سازمان نجات کودکان«  به سازمان  

با »باند های قاچاقبر در ارتباط با سفر های غیر قانونی به   ۲۰۱۷و   ۲۰۱۶های  )سیف د چلدرن(، متهم اند که در سال

 .ایتالیا« همکاری کرده اند

گرفتند که آیا  جزیره سیسلی آغاز شد که در جریان آن قاضی ها باید تصمیم می دربه روز شنبه جلسات مقدماتی محکمه  

 .ها صورت بگیرد یا خیر. جلسه استماع بعدی در هفتم جون تعیین شده استمحاکمه علیه آن 

ریتت« »یوگند  آلمانی  دولتی  غیر  سازمان  از  »لوفنتا«  کشتی  در  که  شمیت  کاترین  است:  خانم  گفته  است،  بوده    فعال 

هزار انسان را، که در قایق های مملو از نفر و غیر مناسب برای سفربحری سوار بوده    ۱۴»کارمندان کشتی ما بیش از  

 «.سال زندان تهدید می کند ۲۰اند )...( و حاال ما را خطر غرق شدن نجات داده اند، از

امدادی، وکالی مدافع و خبرنگاران گماشته  در تحقیقات پنج ساله، با اتخاذ تدابیر جدی جلسات استماع علیه سازمان های

های نجات سازمان های   شده اند. به این دلیل، از دید منتقدین، این تحقیقات انگیزه سیاسی دارد و تالشی است تا فعالیت

 .امدادی از غرق شدن مهاجران متوقف شوند
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او نظر  به  که  است  گفته  فرانسه  به خبرگزاری  ایتالیا  مقدماتی در محکمه،     برونیال ساردونی، سارنوال دولتی  جلسات 

پیچیده« خوانده و افزوده است که در این قضیه دوسیه های زیادی با حدود  »»چندین ماه ادامه خواهد یافت.« او قضیه را  

 .ر قرار دارندشامل صدها »سی دی« در اختیا  هزار صفحه و ۳۰

هزار مهاجر غرق شده اند. رقم اصلی تلفات    ۱۲به این سو، در مسیر مرکزی بحیره مدیترانه دست کم    ۲۰۱۴از سال  

 .جانی در این مسیر احتماالً بسیار بیشتر است، زیرا بسیاری از موارد سانحه های غرق شدن کشتی ها، کشف نشده اند

د که  اند  متهم  نجات  فعالیتکارمندان کشتی های  لیبیا ر  برابر سواحل  در  قاچاقبران  با  مهاجران،  نجات  برای  های شان 

شان با خطر مواجه نبوده است. اما سازمان های اند و افرادی را سوار کشتی های نجات کرده اند که زندگیهمکاری کرده

های بشری« را »جنایی سازی کمک  امدادی این اتهامات را رد می کنند. سازمان امدادی داکتران بدون مرز، این اتهام ها

 .خوانده و آنها را محکوم کرده اند

نیکوال کانیسترینی، وکیل مدافع   .ضبط شد  ۲۰۱۷لوفنتا« از سازمان غیر دولتی آلمانی »یوگند ریتت« در سال  »کشتی  

ماس با قاچاقبران  سرنشینان کشتی »لوفنتا« گفته است که در تلفون های موبایل و کمپیوتر های ضبط شده، »هیچ مورد ت

 .لییبایی پیدا« نشده است

 طلوع نیوز

 .امارت متحده عربی صدور ویزا را به کارگران و بازرگانان افغانستان آغاز خواهد کرد 

 .عربی با مشکل ویزا رو به رو استنداین در حالیست که بازرگانان و متشبثان کوچک و میانه در امارات متحده 
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معانیت اول ریاست الوزرا در توییتی نوشته است که مالعبدالغنی برادر در سفر به امارت متحده عربی در این باره با 

 .های آن کشور دیدار و گفتگو کرده استمقام

 .ا مشکل ویزا رو به رو استنداین در حالیست که بازرگانان و متشبثان کوچک و میانه در امارات متحده عربی ب

گوید که شماری از بازرگانان و کارگران با  در همین حال رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارت متحده عربی می

 .مشکل ویزا رو به رو استند و این کشور تعهد کرده است که این مشکل را برطرف نماید

صد هزار شهروند افغانستان در امارات متحده    ارات متحده عربی بیش از سهبربنیاد آمار شورای بازرگانان افغانستان در ام

 .عربی مصروف کار استند

عبیدهللا صدرخیل، رییس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، گفت:»مشکالت ویزا را با مقامات بلند رتبه 

کل ویزا برطرف خواهد شد و پروازها هم شروع خواهند امارات متحده عربی صحبت کردند انشاهللا به زودترین فرصت مش

 «.شد

از سوی هم اتاق تجارت و سرمایه گذاری به این باور است که آغاز صدور ویزای امارات متحده عربی، تشبث کوچک و  

 .میانه را در کشور به حرکت خواهد آورد

الی تجارت و باالی کارو بار ما تاثیر میکند و  خانجان الکوزی، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت:»با

 «.یک تعداد تجارهای ما می روند آنجا یا کار می کنند یا سرمایه گذاری میکنند و یا از امارات مال می آورند
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برخی از بازرگانان در امارات متحده عربی میگویند که صدور ویزا در رشد داد و ستد میان کابل و ابوظبی اثر مثبت خواهد  

 .گذاشت

فرید روحانی، بازرگان در امارات متحده عربی، می گوید:»ما همه تجارها از آن استقبال می کنیم امیدواریم این کار زودتر 

 «.انجام شود

جمال ناصر عبادی، بازرگان در امارات متحده عربی، گفت:»اگر دهلیزهای هوایی بین کابل و امارات متحده عربی فعال 

یین خواهند آمد و دوم همه شرکت های جهان کاالهای خود را اول به امارات می فرستد بعد به  باشند نخست نرخ ها پا

 «.کشورهای آسیایی توزیع می شود

پس از سقوط نظام جمهوری تمامی کشورهای به جز پاکستان و ایران روند صدور ویزا را به شهروندان کشور متوقف  

 .ساخته اند

 .تحده عربی روند صدور ویزا را به افغانستان از سر گیرداکنون انتظار می رود که امارات م

آمارهای شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی نشان میدهند که افغانان بیش از ده میلیارد دالر در این کشور 

 .سرمایه گذاری کرده اند
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