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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4---------------------------------------------------- ته ستانه شوي  وادیه والډزره افغان ک۳۸۲ ېتو کاشیم وځپن رویت

 6--------------------------------------------- و پاکستان  رانیروز از ا کی یر مهاجر افغان طهزاکیاز  شیبازگشت ب

 7------------------------------------------------------- وپاکستان، به وطن برگشت نمود  رانیصدها نفرمهاجرافغان ازا

 7------------------------------------------------------- نمودند  افتیکمک در ات،یازوال  یدر شمار لیاز هزار فام شیب

 8----------------------- سازدیم یاریکمپلکس مع کیافغانستان  سرپرستیکودکان ب  یبرا هیترک یبشر  یهاکمک ادیبن

 9---------------------------------------------------------------- شدند  ریدستگ هیمهاجر نامنظم در استان وان ترک 27

 10 ----------------------------------------------------------- اند مهاجرت: صدها مهاجر مفقود شده یالملل نیسازمان ب

 12 ------------------------------------------- به المپدوسا انتقال داده شدند  ترانهیمد رهی مهاجران نجات داده شده از بح

 13 --------------------------------------------------------- شود یتر م یمهاجران طوالن یبرا ی: روند پناهندگای تانیبر
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 ږد امریکا غ

 

زره افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي،  ۳۸۲ملګري ملتونه وایي تیرو پنځه میاشتو کې نږدې  

  .زرو یې له پاکستان او نور ټول له ایران څخه راغلي دي۳۵چې نږدې 

د ملګروملتونو د بشري مرستود همغږۍ د چارو دفتر 'اوچا' له بهرنیو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ستنیدلو او دننه  

 ۲۰۲۲په افغانستان کې له خپلو مینو څخه د افغانانو د بې ځایه کیدو په اړه رسنیو ته په استولي راپور کې ویلي، چې د  

افغان کدوال هیواد ته ستانه شوي   ۳۸۱۶۰۰رې د ایران او پاکستان څخه ټول  میالدي کال له پیل څخه تر تیرې اونۍ پو

  .دي
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

زره نور له ایران څخه خپل    ۳۴۷له پاکستان او    ۳۴۶۰۰د 'اوچا' د راپور له مخې د دغو ستنو شویو افغان کډوالو یوازې  

  .وطن ته ستانه شوي دي

ایران کې د میشتو افغانانو سره د ناسم چلند په اړه رپوټونه خپاره  نږدې دوه میاشتې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په  

شوي وو. د مهاجرنیو او ستنیدونکو چارو وزارت مرستیال ارسالخان خروټي د شنبې په ورځ په هرات کې یو خبري 

و سره خبرې کړي  کنفرانس ته وویل، چې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو سره د ناسم چلند په اړه یې د ایراني چارواک

  .دي

ښاغلي خروټي وویل: "په ایران کې څه موده مخکې د مهاجرینو سره ]د بد چلند[ چې کوم کلیپونه خپاره شو چې د هغوی 

حقوق تر پښو الندې شوي دي او هغوی سره نامناسب سلوک شوی دی، مونږ د ایران حکومت سره هم تماسونه ونیول  

خارجه د دوی سفیر احضار کړ او د ناخوښۍ څرګندونه وشوه او ورته وویل شو  په مجموع کې امارت اسالمي او وزارت

  ."چې هغوی چې په دغو پیښو کې الس لري باید سزا ورکړل شي

په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه د افغانانو د ایستلو او وطن ته د شړلو په اړه په پرله پسې ډول راپورونه وکړل  

  .شوي دي

څخه د جوزا د روانې   ۲۵د طالبانو د حکومت د مهاجرنیو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي، د ثور د تیرې میاشتې د  

افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوي او یا هم له    ۱۹۹۶۳میاشتې تر دویمې ورځې پورې له ایران څخه افغانستان ته  

  .ایران څخه شړل شوي دي

افغان کډوال له ایران څخه   ۳۵۸۷و وزارت ویلي چې یوازې د تیرې چهارشنبې په ورځ  د مهاجرینو او ستنیدونکو چار 

زیات یې د هغوی د خوښې پرخالف افغانستان    ۲۵۰۰افغانستان ته ستانه شوي، چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له  

  .ته شړل شوي دي

پورې افغان    ۲۰۰۰ه هره ورځ په اوسط ډول ترد مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت شمیرنې ښیي، چې له ایران څخ

  .کډوال یا پخپله وطن ته ستنیږي او یا هم د ایران د حکومت له خوا په زور افغانستان ته شړل کیږي

په ایران او پاکستان کې له پنځه میلیونو څخه زیات افغان کډوال د مهاجرت په قانوني اسنادو او پرته له اسنادو ژوند 

  .کوي

' اوچا' ویلي چې په روان میالدي کې تر اوسه د جګړو له امله په کور دننه د افغانانو د بې ځایه کیدو په اړه    د بلې خوا

یې کوم راپور نه دی ترالسه کړی، خو دغې ادارې ویلي چې طبیعي پیښې ال هم په دغه هیواد کې په کوردننه د افغانانو د  

  .بې ځایه کیدو سبب ګرځي
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 رادیو کلید

 .مهاجر افغان از ایران خبر داده است  850گان از بازگشت بیش از کنندهوزارت مهاجرین و عودت

 

ای گفته است که این مهاجران روز شنبه،  جوزا( با نشر خبرنامه  8شنبه،  گان امروز)یککنندهوزارت مهاجرین و عودت

 .کشور برگشته اندبه 

خبرنامه افزوده که شماری از این مهاجران به گونه دواطلبانه به کشور برگشته اند و شماری دیگر آنان به گونه اجباری 

 .اخراج شده اند

شوند، روز شنبه از پاکستان به کشور  خانواده می  33تن از مهاجران افغان که شامل    240چنان  به گزارش منبع، هم

 .برگشته اند

گان روزگذشته در یک نشست خبری در هرات  کنندهست که ارسال خروتی، معین وزارت مهاجرین و عودتاین در حالی

 .صد هزار تن از مهاجر افغان از ایران به کشور برگشته اند 7گفت که در جریان ده ماه گذشته، نزدیک به 

 .ان اخراج شده اندتر این مهاجران به گونه اجباری از ایرآقای خروتی افزود که بیش
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 ویب سایت وزارت

 

نفر مهاجر افغان از ایران، به تاریخ هفتم جوزا به وطن    854آمریت امورمهاجرین نیمروز، ازبرگشت اجباری و داوطلبانه  

 .خبر داد

تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری    483تن و    29خانواده ، شامل    10منبع عالوه نمود که از میان افراد مذکور

مرد    20خانواده شامل    13تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند و ازآن میان،   330تن و  12خانواده شامل    3و

 .معرفی شدند IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر 208زن وهمچنان  21و

 .جوزا ، به کشور برگشته اند 7فامیل مهاجر افغان مقیم پاکستان، به تاریخ  33به اساس یک خبر دیگر، 

تن نفر و    240به گفته آمر سرحدی ریاست امور مهاجرین والیت قندهار، در مرز سپین بولدک، فامیل های مذکور شامل  

 .فاقد مدرک بودند

 وزارتویب سایت 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

خانواده بیجاشده در والیات بغالن ، هلمند ، بامیان ، زابل وقندهار مساعدت های تهیه شده از طرف    160برای یک هزارو  

 .جوزا توزیع شد 7مراجع مختلف، درهماهنگی با واحد های دومی وزارت امور مهاجرین، به تاریخ 

خانواده در قندهار بسته های ترمیم سرپناه وصحی   40، و  خانواده در والیت بغالن   180مساعدت یادشده برای هریک از  

و اطفال  موسسات حمایه  جانب  از   UNICEF از  مبلغ    75برای هریک  هلمند،  در  افغانی،   500هزارو    13خانواده 

هزارو    15خانواده در بامیان پول نقد در کتگوری های مختلف مبلغ    745، برای هریک از   HARRC مساعدت موسسه 

خانواده   120و برای هریک از   ACTION AID هزار افغانی، مساعدت موسسه  18هزار افغانی و 15افغانی ،    630

بود که در هماهنگی با واحد های دومی   UNHCR دالر امریکایی مساعدت  420متضرر وبی بضاعت در والیت زابل مبلغ  

 .وزارت امور مهاجرین توزیع شد

 آژانس اطالعاتی باختر
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

الوزرا وعده سپردند که  در دیدار با مولوی عبدالسالم حنفی معاون رییس (IHH) های بشری ترکیهنماینده گان بنیاد کمک

 .کنندسرپرست افغانستان یک کمپلکس معیاری اعمار میبرای ایتام و کودکان بی

انعامبه   باختر؛  آژانس  اسالمی میگزارش  امارت  معاون سخنگوی  بنیاد هللا سمنگانی  نمایندگان  دیدار،  این  در  که  گوید 

سازی  های آموزشی، فراهمهای شان در بخشهای بشری ضمن وعدۀ اعمار کمپلکس برای ایتام، از ادامۀ همکاریکمک 

 .د سکتور زراعت افغانستان نیز خبر دادندهای تحصیلی به دانشجویان افغان و کمک برای رشبورسیه

های مختلف به عرصه  های بشری ترکیه در  های بنیاد کمکالوزرا ضمن قدردانی از همکاریعبدالسالم حنفی معاون رییس

 های الزم را برای دوامهای بشردوستانۀ این این نهاد با مردم افغانستان، اطمینان داد که امارت اسالمی سهولتویژه کمک

 .سازدهای نهادهای مدد رسان فراهم میها و همکاریفعالیت

های بشری را به افغانستان انتقال و  های بشری ترکیه پیش از این چندین بسته از کمک گفتنی است که بنیاد کمک

  .خانوادۀ های نیازمند قرار داده است  دولتی ودر اختیار ادارات 

 رادیوترکیه

 .مهاجر غیرقانونی را در استان وان دستگیر کردند 27روهای امنیتی ترکیه نی
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 یولو استان وان شناسایی و دستگیر کردند. مهاجر نامنظم را در شهرستان ایپک 27نیروهای امنیتی ترکیه مهاجر 

نفر نیز به اتهام قاچاق    2این مهاجران نامنظم با گزارشات مردمی و توسط اداره مبارزه با قاچاق پلیس شناسایی شده و  

 اند. مهاجران بازداشت شده

 اند. ستان بوده و پس از اتمام امور اداری به اداره مهاجرت وان انتقال یافتههمه آنان تبعه افغان

 

 مهاجری که قصد عبور از آفریقا به اروپا را داشتند، مفقود شدند   600در سه ماهه نخست سال جاری میالدی بیش از 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 .مهاجری که قصد عبور از آفریقا به اروپا را داشتند، مفقود شدند  600در سه ماهه نخست سال جاری میالدی بیش از 

کنند جان خود را در دریای مدیترانه های نامناسب سفر میط آب و هوایی نامساعد و قایقساالنه صدها مهاجر که با شرای

 .دهنداز دست می

از مهاجران در سفر خود از آفریقا  دهند، بسیارینیروی دریایی و گارد ساحلی عملیات نجات مهاجران را انجام می اگرچه

 .نددهدست می به اروپا در دریای مدیترانه جان خود را از

داشتند از لیبی   مهاجری که قصد  600مهاجرت گزارش داد که در سه ماهه نخست سال جاری، حداقل    المللیسازمان بین

 .اندو تونس به اروپا بروند مفقود شده

 .است 2014باالترین رقم از سال  2022در این بیانیه آمده است که تلفات ثبت شده در سه ماهه اول سال 
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 کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 مهاجرنیوز 

 

  AP Photo/Valeria Ferraro :کسنجات داده شدند/ع «Open Arms» تن از سرنشینان این قایق پرازدحام توسط سازمان غیردولتی ۱۱۰

از عملیات نجات بادبانی  ۱۱۰دشوار    پس  اسپانیایی،   مهاجر در بحیره مدیترانه توسط یک کشتی آلمانی و یک کشتی 

 .مهاجران به المپدوسا انتقال داده شدند

مدیترانه   هاجازه یافت در جزیره المپدوسای ایتالیا واقع در بحیر «Open Arms»  کشتی »استرال« از سازمان اسپانیایی

 .پنجشنبه صبح وارد شده بودند لنگر بیاندازد. در آن جا، به گزارش پرسونل این کشتی، مهاجران

 ساعت قبل در  ۲۴پناهجویان را   «Resqship» بادبانی »نادر« از سازمان آلمانی  استرال« در آن جا به همراه کشتی»

 .واژگون شده بود رابر سواحل تونسحالی نجات داده بود که قایق چوبی بسیار پرازدحام شان در ب

مهاجری که روز پنجشنبه در بحیره مدیترانه ناپدید شدند، اطالعات جدیدی وجود   ۷۶در این میان راجع به سرنوشت  

 .ندارد

 .سازمان بین المللی مهاجرت )آی او ام( اعالم کرده بود که یک قایق از شهر زواره در غرب لیبیا حرکت کرده است

  ۲۴به گفته مقام های این سازمان،عملیات جستجو و نجات در برابر سواحل تونس در نزدیکی شهر صفاقس انجام شده و  

  .تن نجات داده شده اند
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مدیترانه عبور کنند و تعداد قابل توجهی    از بحیره  پیوسته سعی می کنند در قایق های پرازدحام و اغلب نامناسب  مهاجران

 .را از دست می دهند از آن ها طی این سفر خطرناک جانشان

داخلی یک کشور مهم ترانزیت برای مهاجرانی است که می   به خاطر وضعیت بی ثبات سیاسی و جنگ به خصوص لیبیا

  .زندگی بهتری داشته باشند بیایند. چون امیدوارند که در اتحادیه اروپا خواهند به اروپا

 مهاجرنیوز

  EPA :مهاجران در صف انتظار برای درخواست کارت اقامت. عکس

های پناهندگی زمان  درخواست  شده و رسیدگی به  وزارت داخله کشور انگلستان، روند پناهندگی طوالنی  نظر به آخرین آمار

پاتل وزیر داخله این کشور، از سوی سازمان عفو بین الملل یک "رهبری    بیشتر را در بر می گیرد. سیاست مهاجرت پریتی

مهاجرت به انگلستان افزایش یافته   بار" خوانده شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. با وجود محدودیت ها، آمار  فاجعه

  .است

تن حداقل شش ماه    ۷۳۲۰۰می منتشر شد، حدود   ۲٦داخله کشور انگلستان که در    مار رسمی وزارتبه گزارش آخرین آ

 .از ارایه درخواست پناهندگی خود همچنان منتظر تصمیم هستند پس
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تن رسیده است که باالترین میزان   ۵۵۱۴۶داخله کشور بریتانیا می گوید تعداد پناهجویان در سه ماه اول سال به  وزارت

دولت را متهم می کند که در رسیدگی به موقع به پناهجویان کوتاهی کرده    دهه اخیر است. سازمان عفو بین الملل  در دو

 .به بریتانیا می رسند، افغان هستند  در گزارش این وزارت همچنان آمده است که اکثر مهاجرانی که با قایق از فرانسه .است

روند پناهندگی    د پناهندگی نظر به سال های اخیر در انگلستان است. تاخیر درتاخیر در رون   این داده ها نشان دهنده افزایش

بیشتر از شش ماه در انتظار جواب درخواست   تن  ۱۸۷۳۴چهار برابر شده است. در این مدت    ۲۰۱۹از مارچ سال  

پریتی پاتل وزیر   سالی که  گوید: »هر یک از سهای مطبوعاتی میالملل بریتانیا در بیانیهبین پناهندگی بودند. سازمان عفو

 «.است های پناهندگی بیشتر به تاخیر افتادهکشور بوده است با مهلت

کفایتی و »رهبر ناالیق« متهم کرده است. این سازمان گفت که این بی  الملل، پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا را بهعفو بین

 .دوران تصدی وی در وزارت کشور به وجود آمده است مشکل در

عفو بین الملل در بیانیه ای اعالم کرد: »تعداد پناهجویان در بریتانیا از اول جوالی به رهبری وزیر کشور سه برابر شده  

  «.است

 .پناهجو در انتظار پاسخ به پرونده های خود هستند ۱۰۹۷۳۵وزارت داخله کشور در گزارشی اعالم کرد که در مجموع 

های پناهندگی را شکست در پرونده  الملل، تاخیر والدیز سایموندز، مسوول بخش حقوق مهاجرت در سازمان عفو بین  استیو

 «.عه بار بوده و سیستم پناهندگی ناکار آمد استوزارت فاج سیاست پریتی پاتل خواند و گفت: »رهبری

 «بیشترین مهاجران که از فرانسه به بریتانیا می روند، افغان ها هستند»

از طریق دریا از فرانسه به بریتانیا   گفته وزارت کشور انگلستان، از هر چهار پناهجوی که در سه ماه اول سال جاری به

مهاجر افغان از شرق فرانسه از طریق   ۱۰۹۴بر اساس گزارش ها در این مدت   .رسیده اند، یک تن از آنها افغان است

 .بریتانیا عبور کردند افغان از مسیر دریای مانش به ۱۳۲۳مانش راهی بریتانیا شدند. سال گذشته  کانال

درصد    ۱۶کنند وکوچک به انگلستان سفر می  هایها دومین گروه بزرگ مهاجران هستند که با قایقها، ایرانیاز افغان  پس

 .سومین گروه پس از ایرانی ها، مهاجران عراقی هستند .دهنداز کل این افراد را تشکیل می 

بریتانیا، مردم تالش می    روند خروج افغان ها توسط  مهاجرت معتقد است که به دلیل محدودیت ها در  سازمان بین المللی

 .آنها از دولت می خواهند که سفر امن را برای افغان ها فراهم کند .کنند تا از طریق دریا خود را به بریتانیا برسانند

م افغانستان  وعده هایی را که به مرد  سلیمان، رییس اجرایی شورای مهاجران بریتانیا گفت: »دولت باید هرچه زودتر  انور

  گاه های امن دسترسی داشته باشند و مجبور نشوند در ایناین کشور به پناه  داده است عملی کند تا مردم آسیب پذیر

 «.سفرهای دشوار جان خود را به خطر بیندازند
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کشور دیگری به حمایت از پناهجویان    ور داخله انگلستان گفت که این کشور بیش از هرسوی دیگر، سخنگوی وزارت ام  از

سایر افرادی که جانشان در خطر است زمینه پناهندگی را مهیا کرده است.  هزار زن، کودک و ۲۰افغان متعهد است و به 

 .آیند ادامه خواهد داد مقام همچنان گفت که برای مبارزه با افرادی که از طریق قاچاق به کشور می این
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