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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

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

 4----------------------------------------------------------------- ېشو ېته راستن وادېه ۍ( کورن ۷٢)خهڅله پاکستان 

 5----------------------------------------------------------------------------در بلخ افتتاح شد  یباب مرکز اجتماع کی

 6----------------------------------------------- دهد یخبرم یبهداشت یبانوان در نهادها   شیوزارت صحت عامه از افزا

 8------------------------------------------------------------------ فرار کردند  نیپناهجو از اوکرا ونیلیاز شش م شیب

 9-------------------------------------- به کشورشان  یافغان و پاکستان یرقانون یمهاجر غ  200از  شیبازگردانده شدن ب

 11 ------------------- خبر داد یبیبه ل یرقانون یمهاجر غ  4000از  شیمهاجرت از بازگردانده شدن ب یالملل نیسازمان ب
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 ویب سایت وزارت 

طلبانه ثور طور اجباری و داو 24نفر مهاجر ، به تاریخ  828به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو 

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

خانواده    14تن دیگر افراد مجرد بودند که طور اجباری و    1245تن و    166خانواده ، شامل    39از میان افراد مذکور  

 .تن مجرد بصورت داوطلب وارد کشور شده اند 380تن و   37شامل 

تن مجرد را غرض دریافت کمک ، به   341و همچنان    زن  105مرد و    95خانواده شامل    52به گفته منبع ازآن میان ،  

 .معرفی شدند IOM دفتر

 ویب سایت وزارت 
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( کورنۍ دغویي په  ۷٢د کندهار والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست د معلوماتو پر اساس د پاکستان څخه )

 .بولدک له الرې هېواد ته راستنې شوي(مه د سپین ٢٤)

( افغان کډوال شامل ول،چې قانوني اسناد یې نه ٥٢١د سرچینو د معلوماتو پر بنسټ په دغه راستانو شوو کورنیو کې )

 .لرل او د سپین بولدک له الرې هېواد ته راستانه شول

 

 ویب سایت وزارت 

 

واقع در   NRC امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بلخ از افتتاح یک باب مرکز اجتماعی با کمک مالی دفترریاست  

ثور سال روان   24ناحیه پنجم شهر مزار شریف با حضور نما یند های ادارات دولتی وباشنده گان محل به روزشنبه  

 .خبرداد

پروژه مدیریت کمپ به اشتراک کننده گان معلومات مختصر  پیرامون اهداف مرکز اجتماعی   NRC نخست مسئولین دفتر

 .را ارائیه نمودند

به گفته مسووالن در این مرکز تدویر جلسات در مورد پروسه ثبت بیجاشده گان و عودت کننده گان، آگاهی دهی ، ترنینگ 

رایگان بطور جداگانه برای    های ظرفیت سازی و شریک ساختن معلومات به سایر افراد جامعه ، ارائیه معلومات و خدمات

طبقه اناث و ذکور، انترنت رایگان ، کتابخانه ، اتاق و لوازم بازی برای اطفال و آب نوشیدنی صحی و چای برای مراجعین 

 .عصر به روی همه باز است 4الی  8بطور رایگان از یکشنبه الی پنجشنبه از ساعت 
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خ صحبت نموده از همکاری همیشه گی دفتر مذکورقدر دانی نموده سپس رئیس امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت بل

و خواستار تحقق برنامه های مثمر جهت تسهیالت به قشر بیجاشده گان داخلی وعودت کننده گان شد وی همچنان در  

 .قسمت حفظ و و نگهداشت آن خواهان همکاری شهروندان شد

 طلوع نیوز 

در همین حال سفیر قطر در کابل از کمک های بیشتر کشور اش به بخش های گونه گون به ویژه سکتور بهداشت در  

 .افغانستان خبر میدهد

 

وزارت صحت عامه میگوید که برای جلوگیری از مرگ ومیر مادران در هنگام زایمان در نظر دارد که شمار بانوان را در 

 .نهادهای بهداشتی افزایش دهد

در کابل خواهان کمک های دوامدار نهادهای کمک    هامعین اداری این وزارت در مراسم بزرگداشت از روز جهانی قابله

 .کننده جهانی در بخش بهداشت شد

ی بهداشتی در  در کشور سرگرم کار در نهادها هزار قابله ۳۸گوید که بیش از معین مالی و اداری وزارت صحت عامه می 

استند  .کشور 

 .ورزداو از فراهم ساختن زمینه های بیشتر کاری برای بانوان در سکتور صحت تاکید می
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نهادهای جهانی وعده می دهیم که در آینده بخش   محمد اسحاق صاحبزاده، معین وزارت صحت عامه، گفت:»به مردم و

 «.برابر با معیار های جهانی باشد قابله ها را در سکتور بهداشتی قسمی افزایش می دهیم که

ذبیح هللا مجاهد، سخنگوی امارت اسالمی، می گوید:»وعده می دهیم که حقوق قابله ها محفوظ است و باید به تحصیالت  

 «.عالی، امتیازات شان توجه جدی می کنیم

م زایمان در کشور هنوز هم در شود که آمار مرگ و میر مادران در هنگاها در کشور در حالی تجلیل میروز جهانی قابله

 .سطح بلند قرار دارد

گی در کشور برخی  گوید که از بهر نبود آموزش های عالی در رشته قابلههای وزارت صحت عامه می رییس عمومی قابله

 .ها نمی خواهند که در این رشته کار کننداز قابله

اط دور دست حتا تا سه روز نوکریوالی دارند زیرا کمبود ها، گفت:»قابله های ما در نقهیله غرشین، رییس عمومی قابله

قابله است؛ همچنان موضوع حق الخطر قابله ها است و نیز تحصیالت شان دو ساله است؛ تحصیالت عالی در رشته قابلگی  

 «.است به درجه لیسانس بسیار کم

گون به ویژه سکتور بهداشت در    در همین حال سفیر قطر در کابل از کمک های بیشتر کشور اش به بخش های گونه

 .افغانستان خبر میدهد

سعید بن مبارک الخیاری، سفیر قطر در کابل، گفت:»دولت قطر در بخش های بسیار مهم از جمله امنیت، ثبات، پیشرفت 

رت  و کمک های بشری از طریق سازمان های دولتی همکاری اش را با افغانستان اعالم می کند؛ این کمک ها از طریق سفا

قطر، نهادهای دولتی قطر و هالل احمر قطر که نماینده آن از سال ها بدینسو در افغانستان است به افغانستان خواهند 

 «.رسید

میالدی به این سو بیش    ٢۰١۴احمد ال عثمانی، رییس هالل احمر قطر در افغانستان، گفت:»بنیاد هالل احمر قطر از سال  

خش های گونه گون چون خدمات بهداشتی فوری، پروژه های آموزشی و سکتور صحت پروژه را در افغانستان در ب  ۴۰از  

 «.عملی ساخته است

بر بنیاد آمارها شش هزار قابله در چارچوب وزارت صحت عامه سرگرم کار استند و کمبود قابله های مسلکی در بخش های دور  
 .دست کشور هنوز هم یک چالش بزرگ پنداشته میشود 
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نشر شد، از زمان آغاز تهاجم روسیه    اخیرأبراساس آمار کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان که    مهاجرنیوز

  .فبروری، بیش از شش میلیون تن از این کشور فرار کرده اند ٢۴به اوکراین به تاریخ 

تن از    ۷۰۵هزار و    ٢۹میلیون و    ۶ماه می سال روان، مجموعا    ١١به گزارش وب سایت متعلق به این آژانس، تا تاریخ  

کشورهای همسایه رفتند و از آن جا سفرشان را ادامه دادند. بیشترین شمار پناهجویان  اوکراین فرار کرده اند. بسیاری به

 .اوکرایینی در پولند اقامت دارند

 
در آلمان به یک مرکز اصلی ورود پناهجویان اوکراینی تبدیل شده است. عکس: پکچرالیانس  هانوفر   

سالگی واجد شرایط  ۶۰تا    ١۸درصد از آوارگان را زنان و کودکان تشکیل می دهند. زیرا مردان اوکراینی در سنین   ۹۰

  .خدمت سربازی هستند و اجازه ندارند کشور را ترک کنند

تحقیقات سازمان بین المللی مهاجرت، هشت میلیون تن دیگر در داخل کشور بی جاشده اند. شمار اشخاصی که براساس  

 .از اوکراین فرار می کنند، از زمان آغاز جنگ به صورت قابل توجهی کاهش یافته است

تن کاهش    ١.۵اپریل به حدود    میلیون اوکرایینی از کشورشان فرار کردند. این میزان در ماه  ۳.۴فقط در ماه مارچ، تقریبا  

  .یافت
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 .هزار اوکراینی در خارج از این کشور پناه جسته اند ۴۹۳از زمان آغازماه می، حدود 

میلیون اوکراینی به کشورشان بازگشته اند. برخی به    ١.۶به گفته کمیساریای عالی پناهندگان برای سازمان ملل، حدود  

اطقی ساکن شوند که جنگ در آن جا متوقف شده است، به خصوص در  صورت موقت و برخی دیگر قصد دارند در من

 .پیرامون کیف، پایتخت کشور

 .بربنیاد برآورد سازمان ملل متحد، در سال روان ممکن است که بیش از هشت میلیون اوکراینی کشور را ترک کنند

ه کریمه و دو منطقه ای که در شرق میلیون تن می رسید. در این ارقام شبه جزیر  ۳۷جمعیت اوکراین بیش از جنگ به   

 .کشور توسط جدایی طلبان طرفدار روسیه اداره می شوند، در نظر گرفته نشده است

پس از آغاز جنگ در اوکراین، کشورهای همسایه و در سراسر اروپا با این کشور اعالم همبستگی کرده و از پناهجویان  

 .حال این بدترین بحران پناهجویان بوده است اوکراینی استقبال کردند. از جنگ جهانی دوم تا به

مردم، سازمان های غیردولتی، اتحادیه ها و حکومت ها برای استقبال از پناهجویان و فراهم کردن امکانات سکونت برای 

 .آن ها دست به کار شدند

بوده است. تا به حال هزاران  پولند با سه میلیون تن تا به حال پذیرای بیشترین شمار آوارگان در میان کشورهای اروپایی 

  .آواره اوکراینی از رومانیا، مجارستان، مولداویا واسلواکیا عبور کرده اند تا خود را به کشورهای دیگر برسانند

هزار اوکراینی به روسیه رفته اند و شمار اندکی به بالروس فرار کرده   ۷۸۵براساس ارقام سازمان ملل متحد، بیش از  

 .استاند که متحد مسکو  

 رادیو ترکیه 

تبعه کشورهای افغانستان و پاکستان که به صورت  213های ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی  در پی تالش

.کشورشان بازگردانده شدندغیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، از فرودگاه استانبول به  1823357 
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مهاجران غیرقانونی اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان که در محدوده مطالعات انجام شده توسط اداره مدیریت مهاجرت 

 .شونداند، اخراج میدستگیر شده

پاکستان که به صورت تبعه کشورهای افغانستان و    213های ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی  در پی تالش

 .غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند، از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگردانده شدند

 .این مهاجران غیرقانونی در چارچوب تحقیقات اداره مدیریت مهاجرت شناسایی و دستگیر شده بودند

منتقل شده و پس از اتمام امور با یک پرواز از فرودگاه  های امنیتی به مرکز انتقال مهاجرین  مهاجران غیرقانونی توسط تیم

 .استانبول کشور را ترک کردند

مهاجر غیرقانونی در  959هزار و  71ای اعالم کرده است که در سال گذشته،  اداره مدیریت مهاجرت استانبول طی بیانیه

 .این شهر شناسایی شده است

می سال جاری شناسایی شده است،   6مهاجر غیرقانونی از اول ژانویه تا    296هزار و    27در این بیانیه با اشاره به اینکه  

 .نفر از این اتباع خارجی مستقیماً از استانبول به کشورهای خود بازگردانده شدند 964هزار و  8آمده است که 

 د.ها منتقل شدن ناتباع خارجی نیز به منظور انجام مراحل خروج به مراکز استرداد سایر استا 169هزار و   14همچنین 
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 رادیوترکیه

نفر که اقدام به مهاجرت غیرقانونی از طریق لیبی کرده   4461ماهه اول سال جاری    4المللی مهاجرت: در  سازمان بین

 بازگردانده شدند بودند به این کشور 

 

انتشار بیانیه (IOM) المللی مهاجرتسازمان بین اقدام به    4461ماهه اول سال جاری    4ای اعالم کرد: در  با  نفر که 

 .مهاجرت غیرقانونی از طریق لیبی کرده بودند به این کشور بازگردانده شدند

مرگ نجات یافته و تعدادی نیز در جریان مهاجرت  در بیانیه این سازمان آمده است: تعدادی از مهاجران غیرقانونی از  

 .انددستگیر شده

زن و    410اند مرد،  گردانده شدهنفر از افرادی که از ژانویه تا آوریل به لیبی باز  876هزار و    3بر اساس این گزارش  

 .کودک هستند 175

 .اندنفر مفقود شده 436ده و مهاجر غیرقانونی جان خود را از دست دا  114ماه گذشته  4طبق آمار مذکور، طی 

مهاجر غیرقانونی پس از نجات از دریا به    425هزار و    32میالدی    2021در بیانیه سازمان ملل آمده است که در سال  

 .نفر نیز ناپدید شدند 891نفر جان باخته و  662لیبی بازگردانده شدند، 
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