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ویب سایت وزارت
به اساس گزارش آمریت امور مهاجرین نیمروز یک هزارو  836نفر مهاجر ،به تاریخ  26ثور طور اجباری و داوطلبانه از ایران به
وطن برگشت نموده اند

از میان افرادمذکور 80خانواده ،شامل  277تن و  1010تن دیگر افراد مجرد بودند که طور اجباری و 12خانواده شامل
 55تن و  362تن مجرد طور
داوطلب وارد کشور شده اند.
به گفته منبع از آن میان 53،خانوادهشامل  121مرد و 115زن و همچنان  329تن مجرد را غرض دریافت کمک ،به
دفتر IOMمعرفی شدند .این تعداد مهاجردرحالی درظرف یک روز از طریق مرز میلک نیمروز ،برگشته اند که از تاریخ
 17الی  22ثور 16 ،هزارو  526نفرمهاجرازطریق مرز اسالم قلعه هرات ،به کشور برگشت نموده اند .
به اساس معلومات آمر سرحدی ریاست امورمهاجرین والیت هرات ،در مرز اسالم قلعه ،از میان افرادمذکور  533خانواده،
شامل  418تن مرد و  439زن و  5570تن دیگر افراد مجردبودند که طور اجباری و  650خانواده شامل  727مرد و
 767زن و  5838تن مجرد طور داوطلب وارد کشور شدند.
به گفته منبع از آن میان 279،خانواده شامل  458مرد و  501زن وهمچنان  844تن مجرد و  94طفل غرض دریافت
کمک ،به دفاتر WARCHILDو  IOMمعرفی شده است.
طبق یک خبر دیگر 31 ،خانواده مهاجرافغان ،به تاریخ  26ثور ،از پاکستان به کشور عودت نموده اند.به اساس معلومات
آمر سرحدی ریاست مهاجرین والیت قندهار درسپین بولدک ،فامیلهای عودت کننده شامل  250تن و فاقد مدرک بودند.

د وزارت ویب پاڼه

په دغه غونډه کې چې د سه شنبې په ورځ دثور په 27مه نېټه په نوموړي هوټل کې ترسره شوه ،دواړو اړخونو هوکړه لیک
السلیک کړ.
دغه هوکړه لیک د مهاجرینو چارو د وزارت په استازولۍ د مقام د دفتر رییس مولوي محمدجان خدرخېل او د انټرکانټنینټال
هوټل په استازولۍ تجارتي امر ذکر هللا هاشمي لخوا السلیک شو.
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د دواړو اړخونو د هوکړې په اساس به انټرکانټنینټال هوټل لخوا د ډوډۍ په برخه کې  10%فیصده تخفیف ،د اطاقونو په
برخه کې  20%فیصده تخفیف او د صالونونو په برخه کې به  50%تخفیف ورکړل شي.

د وزارت ویب سایت

د مهاجرینو او وراستنېدونکو چارو وزارت پالوي د تخار والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست څخه لیدنه وکړه
او ددغه ریاست ستونزې او ننګونې یې واورېدې.
دداخلي بېځایه شوو د دایمي حل الرو رییس مولوي شمال خان مصلح چې د وزارت د پالوي مشري یې کوله ور سره مل
پالوي په خپله خوښه راستنېدونو ته د هڅونې رییس حاجي غالم نبي هللا دادخېل ستانکزی  ،د داخلي پلټنو ریاست کار
کوونکی ګالجان د ریاست ټولو کار کوونکو ته الرښوونه وکړه ،چې په دغه والیت کې دې ټولې اړمنې کورنۍ د مرستندویه
بنسټونو سره په ګډه همغږۍسروې شي او کومې مرستې چې د مهاجرینو وزارت او ملي او نړیوالو مرستندویه بنسټونو له
لورې ترسره کېږي په شفاف او عادالنه ډول ووېشل شي.
هغه همدارزا وویل د مرکزي ادارې سره په همغږۍ په دې والیت کې ټول مرستندویه بنسټونه دې دې ته وهڅول شي ،چې
بېځایه شو او اړمنو کورنیو سره خپلې بشري مرستې ال زیاتې کړي ترڅو ټولې مستحقې کورنۍ د مرستو څخه برخمنې شي.
د ویلو ده ،چې د تخار والیت د مهاجرینو ریاست له لورې د چین هېواد بشري مرستې په یوشمېر اړمنو کورنیو وېشل شوي
او دمرستو دوېش لړۍ دوام لري ترڅو ټولو اړمنو کورنیو ته ووېشل شي.

مهاجر نیوز
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فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر اروپایی ها را به برخورد دوگانه با پناهجویان اوکرایینی و
افریقایی متهم کرده است .رئیس این فدراسیون گفت که "قومیت و ملیت نباید عوامل تعیین کننده در زمینه نجات جان انسانها
باشند".
فرانچسکو روکا ،رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر ) (IFRCدر یک نشست خبری سازمان
ملل متحد که روز دوشنبه در شهر نیویارک برگزار شد گفت ،بله رفتار با آن [پناهجویان اوکرایینی و افریقایی] ها براساس
یک معیار دوگانه است .به گفته آقای روکا ،از میلیون ها مهاجر اوکرایینی با آغوش باز استقبال میشود ،در حالی که
برخورد با پناهجویان افریقایی اینگونه نیست.
فرانچسکو روکا گفت« :باید با اشخاصی که از خشونت فرار میکنند و در جستجوی محافظت هستند ،یکسان رفتار شود».
او افزود« :قومیت و ملیت نباید عوامل تعیین کننده در زمینه نجات جان انسان ها باشند».
رئیس فدراسیون بین المللی جمعیت های صلیب سرخ و هالل احمر در ادامه گفت« :واکنش سیاسی ،عمومی و بشری به
بحران اوکرایین نشان داد ،چه کاری ممکن است زمانی که انسانیت و کرامت در اولویت باشند ،وقتی که همبستگی جهانی
و اراده برای کمک به ضعیف ترین اشخاص و حمایت از آن ها وجود داشته باشد».
او در ادامه گفت ،باید با همه افراد نیازمند اینگونه رفتار شود ،بدون توجه به این که آن ها از چه کشوری هستند.
در هر سال ده ها هزار مهاجر سعی میکنند که با عبور از مسیر خطرناک و اغلب مرگبار بحیره مدیترانه خود را از افریقا
به اروپا برسانند.
بر بنیاد اطالعات سازمان ملل متحد ،در سال گذشته بیش از  31هزار مهاجر سعی کردند که با عبور از این مسیر دریایی
خود را به اروپا برسانند.
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در این میان از آغاز جنگ در اوکرایین به تاریخ  2۴فبروری ،بیش از شش میلیون تن از این کشور فرار کرده اند ،بیشتر
آن ها به کشورهای مرکزی و غربی اروپا رفته اند.

دویچه ویله

ی
اسب و به
خب داده اند که بیش از ۳0شهروند افغانستان که در یک کوره خشت پزی در پاکستان ر
رسانه های پاکستان ر
کار اجباری شاقه وادار شده بودند ،نجات داده شدند .زنان و کودکان ر ی
نب شامل این گروه بودند.

عکس از آرشیف

"اکسبس تریبون" پاکستان امروز یکشنبه در گز ی
ارش از نجات بیش از ۳0شهروند افغانستان که در یک کوره
روزنامه
ر
خب داده است.
خشت پزی در راولپندی به اسارت گرفته شده و کار اجباری یم کردند ،ر
ر
مشبک به شمول یک مقام دادگاه و مقام های پولیس به یک کوره خشت پزی یورش
این روزنامه نگاشته که یک تیم
برده و  ۳0شهروند افغانستان را به شمول زنان و کودکان از چنگ برده داران نجات داده اند.
گزارش یم افزاید که این عملیات نجات به دستور دادگاه انجام شده بود و این مهاجران افغان بدون امکانات اولیه
مجبور به کار شاقه شده بودند.
پولیس پاکستان گفته که دو عضو ییک از خانواده های این مهاجران افغان هنوز ناپدید هستند و مالک کوره خشت پزی
از محل فرار کرده است.
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ی
اخب در افغانستان به پاکستان فرار کرده بودند ،به امید یک
این خانواده های آواره افغان که از
ناامن و تحوالت ر
فرصت شغیل و درآمد در این کوره خشت پزی به کار آغاز کردند ،اما کارفرما آنان را گروگان گرفته و وادار ساخته بود
بدون غذای مناسب و دستمزد کار شاقه انجام دهند.
ی
ی
غبانسان
یک مقام پولیس با اشاره به وضع این خانواده های به بردگ اجباری گرفته شده گفت که آنان در یشایط ر
مجبور به کار شده بودند« :افغان های نجات یافته گرسنه بودند و چند روز بود که ر ی
چبی نخورده بودند .آنها با دیدن
ماموران پولیس گریه کرده و خواستار کمک شدند».
پولیس گفته که برای مالک این کوره خشت پزی پرونده جریم تشکیل شده است .پولیس راولپندی عالوه کرده که این
خانواده های نجات یافته افغان یا به کمپ های پناهندگان منتقل گردیده و یا برای بازگشت شان به افغانستان اقدام
خواهد شد.
آنان گفته اند که سفارت افغانستان در پاکستان را ر ی
نب در این باره مطلع خواهند ساخت.
پس از تسلط طالبان در افغانستان ،هزاران شهروند کشورشان را ترک کرده و به خاک همسایه هاپناه بردند .ر
اکب آنان
به کشورهای همسایه به ویژه ایران و پاکستان فرار کرده اند.
ی
هزاران شهروند افغانستان ه ر ی
می اکنون برای پذیرفته شدن درخواست های پناهندگ شان از سوی کشورهای دیگر در
ر
شنوشن به ش یم برند.
پاکستان در فقر و رن
ی
منتش یم شوند.
اخبا گزارش های متعددی از بدرفتاری با مهاجران افغان و سوءاستفاده از آنان در ایران و پاکستان
ر

مهاجرنیوز
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مهاجران تالش میکنند که از بالروس وارد پولند شوند

ازماه جنوری تا اپریل سال جاری ،درمقایسه با سال قبل ،مهاجران بیشتری تالش کردهاند تا به صورت غیرقانونی وارد
اتحادیه اروپا شوند .شمار بیشتر مهاجرینی که ازطریق بالکان به اتحادیه اروپا آمده اند ،ازافغانستان و سوریه بوده اند.
آژانس محافظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا (فرانتکس) روز دوشنبه در وارسا گزارش داد که جمعا ً  ۵۷هزار و
 8۰۰مورد عبور غیرقانونی از مرزهای اتحادیه اروپا در مسیرهای اصلی مهاجرت ثبت شده است که این رقم  ۶۹درصد
بیشتر از چهار ماه اول سال  2۰2۱است.
فرانتکس تصریح کرده است ،آوارگان جنگ اوکرایین که وارد اتحادیه اروپا شده اند ،شامل این ارقام نیستند.
در چهار ماه گذشته تقریبا ً نیمی از مهاجرتهای غیرقانونی به اتحادیه اروپا ( 2۷هزار و  )۱۷2در مسیر غرب بالکان
ثبت شده است که افزایش  ۱۳۰درصدی را در مقایسه با همین دوره زمانی سال قبل نشان میدهد.
اکثر مهاجرینی که تالش کردهاند از مسیر غرب بالکان وارد اتحادیه اروپا شوند ،شهروندان سوریه و افغانستان بوده اند.
همچنین موارد عبور غیرقانونی از مسیر شرق مدیترانه نیز افزایش یافته است .در این مسیر مهاجران تالش میکنند از
طریق ترکیه به سوی یونان و قبرس حرکت کنند.
فرانتکس  ۹۱۰۹مورد ورود غیرقانونی از این مسیر به اتحادیه اروپا را ثبت کرده است که افزایش  8۹درصدی را نشان
میدهد .حدود نیمی از مهاجران تالش کرده اند وارد قبرس شوند.
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اکثریت مهاجران که از مسیر شرق وارد اتحادیه اروپا شده اند ،از کشورهای سوریه ،نایجریا و کنگو بوده اند.

مهاجر نیوز

مقام ها در مقدونیه شمالی گفته اند که آنان تصمیم دارند که یک گروه از مهاجران را به یونان اخراج کنند .این مهاجران در
یک سرپناه نگهداری میشوند تا روند اخراج شان تنظیم شود.
پولیس مقدونیه شمالی به تازگی از بازداشت یک گروه  ۴۴نفری مهاجران پاکستانی خبر داده است .به گفته مقام های مسئول
در مقدونیه شمالی ،قرار است این مهاجران به یونان ،کشور همسایه بازگردانده شوند .پولیس فکر میکند که این مهاجران
از آن جا وارد مقدونیه شمالی شده اند.
خانم سوزانا پرانیک ،سخنگوی پولیس گفت که مهاجران جمعه هفته گذشته در منطقه جنوبی که در نزدیکی مرز یونان
موقعیت دارد ،دیده شدند .آن ها به یک سرپناه فرستاده شدند تا برنامه اخراج شان تنظیم شود.
پولیس میگوید که طی چند ماه گذشته ،از مسیر مهاجرت به اروپای مرکزی و شمالی از طریق مقدونیه شمالی استفاده نشده
است و مهاجران از راه های گزینه استفاده میکردند .آن ها بیشتر سعی میکردند که از طریق البانیا به کشورهای مرفه تر
غربی راه یابند.
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این کشور کوچک حوزه بالقان ،در گذشته یکی از گذرگاه های عمده برای پناهجویان پنداشته میشد که در تالش رسیدن به
کشورهای غنی اتحادیه اروپا بودند.
در حالی که به دلیل همه گیری ویروس کرونا ،بازرسی در مرز میان یونان و این کشور نیز تشدید یافته است اما با آنهم
پناهجویان و مهاجران تالش میکنند که از راه های مختلف به سفرشان ادامه بدهند.
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