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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------------- شو  ړلپاره ورکشاپ جو ۍد وزارت د کاري پروژو د ساده ساز

 5-------------------------------------------------------------------- مساعدت شد تیخانواده در پنج وال 500از  شیب

 5-------------------------------------------------------------- به وطن برگشت نمود  رانیمهاجرافغان ازا از هزار شیب

 6--------------------------------------------------------- سيین یار یستنولو ته ت ېلډ ړۍد لوم والوډته د ک اډلندن رون 

 8--- ها امضاء شداز مؤسسه  یو شمار نیوزارت امور مهاجر انیمشترک م ۀنامدالر تفاهم ونیلیم  10از  شیب ۀنیبه هز

 9---------- ... سلنه  ۸۲ ېک  رېقانوني مهاجرو شم ریاروپا ته د غ ېپور ېاشتیم یتر م ۍفرانتکس: د روان کال د جنور 

 10 ------------------------------------------------ گلوله کشته شد  کیبا شل ونانیو  هیافغان در مرز ترک  یپناهجو کی

 12 ------------------------------------ ستیکشور آسان ن نیدر ا ی: زندگ د یجد  انیهشدار مهاجران در رواندا به پناهجو

 17 ----------------------------------------------------- دهد یپرواز اخراج مهاجران به روندا را انجام م نی لندن نخست

 19 ----------------------------------------------------- کند یرا در برابر مهاجران اعمال م دیجد یها تیمحدود هیترک

 21 ------------------- شدند  یزخم گریتن د ۱۷در حال فرار کشته و  یالر کیتصادف  ی مهاجر در پ  کی: ونان ی سیپل
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 پاڼهد وزارت ویب 

 

مه د سه شنبې په ورځ د اصالحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په همکارۍ ۲٤دغه ورکشاپ د روان کال د جوزا میاشتې په  

 .بېوزلو لپاره د خدماتو د اسانۍ په خاطر جوړ شود وزارت په تاالر کې د 

محمد امان بهزاد د اداري اصالحاتو کارپوه او د پروژو د سموالي او ساده سازۍ په برخه کې په ورکشاپ کې ګډونوالو ته  

 .معلومات ورکړل

و ته مرستې رسولو د  د دغه ورکشاپ د جوړولو موخه د وزارت کارکونکو ته د داخلي بېځایه شویو او بېرته راستنېدونک

 .ساده الرو چارو د زده کړې څخه و

 .د یادولو وړده چې مخکې له دې نومړو دواړه ادارو د ساده سازۍ په برخه کې ګډ هوکړه لیک امضا کړی وو
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 ویب سایت وزارت

 

شماری از موسسات، درهماهنگی با ریاست های امورمهاجرین وعودت  خانواده بیجاشده ونیازمند، مساعدت  589برای 

 .کننده گان والیات ، فاریاب ، ننگرهار، کندز و کاپیسا مساعدت شد

خانواده در فاریاب بسته های اعمار  260طبق معلو مات واصله از ریاستهای یادشده، کمک مذکور برای هریک از 

 هزار افغانی از جانب موسسه 24خانواده در ننگرهار مبلغ  184ز ، برای هریک ا NRC سرپناه مساعدت موسسه

IRC خانواده ولسوالی منگجیک والیت  25خانواده در کندز یک بوجی برنج مساعدت کشور چین ، به  120، به

خانواده در کاپیسا   9دانه خروس و دو قلم جنس پروژه مرغداری و به ۳دانه مرغ تخمی و  ۲۵جوزجان به هر فامیل 

بودکه ازطریق اداره های امور مهاجرین در مراکز والیات یاد شده   UNHCRهزرا افغانی پول نقد از جانب  26لغ مب

 .توزیع شد

 ویب سایت وزارت
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 .وطن برگشت نموده اندجوزا طور اجباری و داوطلبانه ازایران به  23نفر مهاجر، به تاریخ  175یک هزارو 

تن افراد مجرد   785تن همراه با  97خانواده ، شامل   25به کفته آمر مهاجرین والیت نیمروز، از میان افراد مذکور 

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 251تن و  42خانواده شامل  13طور اجباری و 

تن مجرد راغرض دریافت کمک، به   550زن وهمچنان  68مرد و  71خانواده شامل 38به گفته منبع ازآن میان، 

 .معرفی شدند IOMدفتر

نفر که درمجموع فاقد مدرک بودند، نیز به  192خانواده مهاجرافغان مقیم پاکستان که شامل  32طبق یک خبر دیگر، 

 .جوزا، ازطریق مرز سپین بولدک عودت نموده اند 23تاریخ 

  مهاجر نیوز

برېتانیا حکومت په پام کې لري چې نن سه شنبه د کډوالو لومړۍ ډله افریقایي هېواد رونډا ته واستوي. ټاکل شوې ده    د

چې یاده الوتکه به سبا چهارشنبه د سهار له خوا د رونډا پالزمېنې کلیګالي ته ورسېږي. په ورته مهال سازمانونه وایي  

  .جوالی په میاشت کې به له قضایي ارګانونو څخه د استیناف غوښتنه کوي چې د

  ۷مه رونډا ته د کډوالو د لومړۍ ډلې ستنولو ته تیاری نیسي. دغه ډله کې  ۱۴د برېتانیا حکومت نن سه شنبه د جوالی  

ا ته استول کېږي چې ورته کسان شامل دي. دوی چې په ناقانونه طریقه برېتانیا ته رسېدلي دي په هغه الوتکه کې رونډ

 .ځانګړې شوې ده. ټاکل شوې ده چې دوی به سبا سهار د کیګالي هوایي ډګر ته ورسېږي
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په ورته مهال سازمانونو او د بشري حقونو مدافع بنسټونو د حکومت پر دغې پروژې نیوکې کړې دي. خو محکمو کې یې  

ته منفي ځوابونه ورکړل شول. تېره شپه برتانوي قاضي رابېندر سېنګ وویل چې »اسیتناف لغوه  وروستیو شکایتونو

 .«شوی دی

تنه مهاجر ال هم   ۷تکتونه لغوه شوي دي، خو    ۲۴ې تر دې دمه  کالې سازمان پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چ  ۴د کېر  

 .راتلونکي پرواز کې شامل دي. دغه کسان د ایران، عراق، البانیا او سوریې اتباع دي

د بشري حقونو مدافع ټولنه وایي چې لندن په په پام کې لري چې »د پناه غوښتنې په تړاو له خپلو مسولیتونو د ادا کولو  

 .کنوانسیون خالف کار دی  ۱۹۵۱و دا د جنېوا د ډډه وکړي«. خ

پرون دوشنبه لندن او مانچستر ښارونو کې د دغې پرېکړې پر وړاندې الریونونه وشول. په ټولنیزو رسنیو کې هم رونډا  

 .ته پرواز ودروئ په نامه هشتګونه خپاره شول

پرېکړه عملي کړي ترڅو د انګلیس کانال له  خو د احتجاجونو سربېره د بوریس جانسون حکومت په پام کې لري چې خپله  

 .الرې برېتانیا ته د کډوالو د اوښتو مخه ونیسي

ړ چې له مخې به دغه هیواد  له رونډا سره یو تړون السلیک ک میلیونه یورو په ارزښت    ۱۴۴مه د  ۱۴برېتانیا د اپریل پر  

ال رونډا ته استول کېږي. د برېتاینا د کورنیو چارو وزیره پریتي پاتل له کلونو راهیسې هڅه کوي ته رسېدلي ناقانونه کډو

 .چې پناه غوښتنلیکونه په درېمو هیوادونو کې وارزول شي
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 «رونډا ته د کډوالو د ستنولو په هکله د برېتانیا او رونډا ترمنځ تړون: »زه نه پوهېږم چې رونډا چېرته ده :بیا ولولئ

ه د جنورۍ له لومړۍ نېټې راهیسې په ناقانونه توګه برېتانیا ت  ۲۰۲۲د دغه تړون له مخې هغه »ځوان مهاجر« چې د  

رسېدلي دي رونډا ته ستنول کېږي. د هغوی دوسیه به یاد هېواد کې ارزول کېږي او رونډا کې ورته د اوسېدو چانس  

 .ورکول کېږي. خو دوی بیا برېتانیا ته د ستنېدو اجازه نه لري

وي. د دېتنشن په ورته مهال د بشري حقونو مدافع سازمانونه وایي چې قضایي ارګانونو کې خپلو شکایتونو ته ادامه ورک

اکشن ټولنې ویلي چې که څه هم دوی ناهیلي شوي دي، خو جوالی میاشت کې به د حکومت د دغه سیاست پر وړاندې د  

 .استیناف غوښتنه کوي

 آژانس اطالعاتی باختر

 

میان    نامۀ مشترکمیلیون دالر امریکایی از امضاء تفاهم  10وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان، به هزینۀ بیش از  

 .های مختلف خبر داداین وزارت و مؤسسه 

  427میلیون و    10یی که از سوی آن وزارت منتشر شده، آمده است که به هزینۀ  به گزارش آژانس باختر؛ در خبرنامه

های مجادله بر میان وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و مؤسسه   نامۀ مشترک دالر امریکایی، تفاهم  391هزار و

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com
https://www.infomigrants.net/ps/post/40110/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%87-%D8%AF-%DA%A9%DA%89%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88-%D8%AF-%D8%B3%D8%AA%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%87-%D9%87%DA%A9%D9%84%D9%87-%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DB%90%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%88-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%93%D9%88%D9%86%E2%80%8C-%3C%3C%D8%B2%D9%87-%D9%86%D9%87-%D9%BE%D9%88%D9%87%DB%90%DA%96%D9%85-%DA%86%DB%90-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7-%DA%86%DB%90%D8%B1%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D9%87%3E%3E
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بستگی و مساعدت افغانستان، ابرار، عمل اجتماعی برای کاهش التیام فقر، اپک، خدمات اجتماعی و  ضد گرسنگی، هم

های یاد شده  ها و مسئوالن مؤسسه آهنگی مساعدتتخنیکی وطن؛ روز گذشته از سوی مولوی حسین هللا حقانی رئیس هم

 .به امضا رسید

های صحت،  قرار است برای هزاران خانواده بیجا شده، عودت کننده و نیازمند در بخش  نامه باید گفت که با امضاء این تفاهم

 .آموزش فن و حرفه مواد غذایی و پول نقد کمک صورت گیرد

 مهاجر نیوز 

 

د اروپا د پولې ساتونکې ادارې یا فرانتکس پرون دوشنبه وویل چې د روان کال د جنورۍ تر می میاشتې پورې اروپا ته  

  .سلنه زیات شوی دی ۸۲د غیرقانوني مهاجرو شمېر د تېر کال همدې مودې پرتله 

تنه مهاجر د اروپا    ۸۶۴۲۰له مخې د روان کال په لومړیو پنځو میاشتو کې   لومړنیو شمېرویادې ادارې ویلي دي چې د  

 .هیوادونو ته ننوتلي دي ۲۷

د می    ۲۰۲۱غیرقانوني مهاجرو ځانونه اروپا ته رسولي دي چې د    ۲۳۵۰۰په وینا یې یوازې په تېره می میاشت کې  

 .سلنه زیاتوالی ښیي ۷۵ میاشتې پرتله
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

دغه احصاییه کې د هغو اکراینیانو شمېر په پام کې نه دی نیول شوی چې پر اکراین د روسیې تر یرغل وروسته اروپایي 

 .لي ديهیوادونو ته راغ

مې راهیسې پنځه نیم میلیونه اکراینیان په مستقیمه توګه له اکراین  ۲۴فرانتکس زیاته کړې ده چې د تېرې فبرورۍ له  

 .څخه او یا د مالداویا له الرې اروپایي ټولنې ته داخل شوي دي

 د مهاجرت تر ټولو مهمې الرې

په لومړیو پنځو میاشتو کې لوېدیځ بالکان او مرکزي او ختیځه مدیترانه اروپا   ۲۰۲۲یادې ادارې دا هم ویلي دي چې د  

 .ته د مهاجرو د راتګ تر ټولو مهمې الرې وې

ې  زره تنو ته رسېږي چې د تېر کال پرتله در   ۴۰په وینا یې د لوېدیځ بالکان له الرې اروپا ته د اوښتونکو مهاجرو شمېر  

 .برابره زیاتوالی ښیي. ډېری دغه کسان د افغانستان او سوریې اتباع دي

زره مهاجر چې ډېری یې د بنګله دېش، مصر او تونس اتباع دي د مرکزي مدیترانې له الرې اروپا ته   ۱۶دغه راز نږدې 

 .رسېدلي دي

سلنه زیاتوالی   ۱۱۶چې د تېر کال پرتله  دیارلس زره نورو کسانو بیا د ختیځې مدیترانې له الرې اروپا ته ځانونه رسولي

سلنه   ۲۱۳ښیي. د دغو کسانو له ډلې دوه پر دریمه برخه یې د قبرس له الرې اروپا ته رسېدلي چې د تېر کال پرتله  

 .زیاتوالی پکې راغلی دی. ډېری دغه کډوال د کنګو دموکراتیک جمهوریت، نایجریا او سوریې اتباع وو

کسانو ته ختلی دی چې د تېر   ۲۱۵۵یا د تېر کال همدې مودې پرتله د اوښتونکو مهاجرو شمېر  د اروپا پر ختیځې پولې ب

 .کال پر تله څلور چنده زیات شوی دی. ډېری دغه کډوال د بېالروس، عراق او اکراین اتباع دي

سلنه زیاتوالی    ۱۲۲ې  فرانتکس ویلي چې د هغو کډوالو په شمېر کې چې د مانش کانال له الرې برتانیا ته د ورتګ هڅه کړ

 .راغلی دی

 مهاجر نیوز 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

جون در مرز یونان و ترکیه با شلیک گلوله کشته شد. به گفته مقامات ترکیه، این  ۱۳یک پناهجوی افغان روز دوشنبه  

 .برود، توسط مرزبانان یونان کشته شدپناهجو که قصد داشت از راه ترکیه به یونان 

مقامات ترکیه می گویند، این پناهجوی افغان که قصد رفتن به یونان را داشت، در مرز به ضرب گلوله نیروهای پلیس  

 .یونان کشته شده است

روهای  تن دیگر قصد عبور از یونان را داشت که با شلیک گلوله نی   ۷به گزارش خرسانه حریت، این پناهجو به همراه  

 .یونانی کشته شد

 .این حادثه در روستای الیبی در منطقه اوروس رخ داد

رسانه حریت افزود: »نیروهای یونان به سوی گروهی از پناهجویان افغان که قصد عبور غیرقانونی به یونان را داشتند  

زی یک تن به شدت مجروح شد. وی به بیمارستان محلی منتقل گردید اما قبل از رسیدن تیراندازی کردند. در این تیراندا

 «.جان باخته بود

پلیس منطقه مریک در نزدیک ادرنه این حادثه را به خبرگزاری فرانسه تایید کرد، اما جزئیاتی در مورد آنچه در رسانه 

 .های ترکیه گزارش شده ارائه نکرده است

 .همچنین گفته است که تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده استاین روزنامه 
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اخبار جعلی« متهم کرد و گفت که »در همین حال، تاکیس تیودوریکاکوس، وزیر دفاع ملکی یونان، ترکیه را به انتشار  

 .کنداین کشور از مهاجران سوء استفاده ابزاری می

به گزارش رسانه های ترکیه، دو پناهجوی افغان که قصد عبور از   خشونت در مرز یونان و ترکیه پدیده جدیدی نیست.

 .یونان را داشتند، در ماه می گذشته در یک تیراندازی در همین منطقه زخمی شدند

 .ساله از یکی کشور افریقایی در دریای اوروس جان خود را از دست داد ۲۲یک ماه پیش یک پناهجوی 

قه پیدا شده و به مرکز طب عدلی الکساندروپولوس منتقل گردیدند. بسیاری از جسد در این منط ۵۱حدود  ۲۰۲۱در سال 

 .آنها در دریای اوروس غرق شدند

 

 مرز ترکیه و یونان. عکس: گوگل مپ 

 ۲۸سازمان های حقوق بشر مرتباً از نیروهای یونانی به دلیل استفاده از زور علیه پناهجویان انتقاد می کنند. هفته گذشته  

 .جزیره کوچکی در دریای اوروس گیر افتاده بودند، اما چند روز بعد پلیس یونان آنها را به ترکیه اخراج کردمهاجر در 

 

 مهاجرنیوز
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دارد. قرار است که روز سه شنبه هفت یا  تظاهرکنندگان در بیرون از بازداشتگاه بروک هاوس که در نزدیکی میدان هوایی گت ویک بریتانیا قرار  

  Toby Melville / Reuters :هشت تن با هواپیما به رواندا انتقال داده شوند./عکس

پناهجویان را به رواندا بفرستد، برخی در حالی که بریتانیا قصد دارد با وجود اعتراضات و شکایات قضایی، نخستین گروه  

از پناهجویانی که سال ها است در این کشور افریقایی زندگی می کنند، به خبرگزاری "اسوشیتدپرس" گفتند که مهاجران  

  .جدید احتماال دوره دشواری را پیش رو خواهند داشت

می کنم و شام می نوشم.« او افزود: »هر    ساله از اتیوپیا گفت: »من برخی اوقات فوتبال بازی ۲۰فیصل، یک جوان   

جزو نخستین گروه پناهجویانی بود که  ۲۰۱۹روز از خدا می خواهم به من برای ترک این کشور کمک کند.« او در سال 

 .در چارچوب یک معاهده با سازمان ملل متحد از لیبیا به رواندا نقل مکان داده شدند

قام جویی فاش نمی کند، در مرکز گاشورا زندگی می کند. اینجا برای سکونت فیصل که نام خانوادگی اش را از ترس انت

 .پناهجویانی ساخته شده است که در لیبیا گیرمانده بودند و قصد مسافرت به اروپا را داشتند

جای    از گاشورا به عنوان یک مرکز ترانزیت یاد می شود، اما برخی از مهاجران مانند فیصل می گویند که امکان رفتن به

 .دیگری را ندارند
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 در یک مرکز ترانزیت اسکان داده شدند که در جنوب کیگالی، پایتخت رواندا قرار دارد.عکس: اماگو  ۲۰۱۹آرشیف: گروهی از مهاجران در سال  

گروه یک دادگاه در بریتانیا روز دوشنبه درخواست های جلوگیری از پرواز پناهجویان به رواندا را رد کرد. در حالی که  

های حامی حقوق بشر گفته بودند، این پروازهای برنامه ریزی شده به رواندا به کرامت انسانی اشخاصی که از جنگ و  

  .سرکوب شدن فرار می کنند، صدمه می زند

ه بسیاری از پالن های حکومت بریتانیا برای اخراج پناهجویان به رواندا انتقاد کرده اند. به گزارش روزنامه ها، شاهزاد

 .چارلز، وارث تاج و تخت بریتانیا نیز در شمول آن ها است

توجه اش را به    ۱۹۹۴ن کشورهای جهان است و با وجود این که پس از نسل کشی در سال  رواندا یکی از پرجمعیت تری

 .مدرنیزه کردن زیرساخت ها معطوف کرده است، هنوز در شمول کشورهای کمتر توسعه یافته است

ب رویاهای شان  مهاجرانی که به امید یک زندگی بهتر به بریتانیا آمدند، احتماال در رواندا با امکانات کمتری برای تعقی

مواجه خواهند شد. حتی در حالی هم که مقام های رواندا می گویند این کشور در طول تاریخ همیشه از افرادی که نیازمند  

 .کمک بوده اند، استقبال کرده است

ا، از این  ساله از اتیوپی  ۲۲یکی از مهاجرانی که در این کشور به موفقیت دست یافته، اروبل تسفایه نام دارد. این جوان  

که در یکی از نانوایی های کیگالی، پایتخت رواندا، یک شغل پیدا کرده است، خوشحال است. اما می گوید، دوستانش هنوز  

 .امیدوارند بتوانند به کانادا یا هالند بروند

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


http://www.morr.gov.af 15 

 

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

 انحیه اکبل افغانس تان   ۷پته: د کډوالو او راس تنیدونکو چارو وزارت ، د جنګلک فابریکی شاته ،  
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در کشورهای    به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان صدها تن که قبال به رواندا فرستاده شده بودند،

به رواندا فرستاده شده  سوم اسکان مجدد داده شده اند. آن ها براساس معاهده ای که با سازمان ملل متحد امضا شده بود،

 .بودند

 AFP :تظاهرکنندگان در لندن روز دوشنبه مخالفت شان را با فرستادن پناهجویان به رواندا اعالم کردند. عکس 

درخواست   وب معاهده بریتانیا با رواندا به این کشور فرستاده می شوند، باید در همان جااما پناهجویانی که در چارچ

 .پناهندگی ارائه کنند

پل کاگامه، رئیس جمهور رواندا پس از این که معاهده با بریتانیا در ماه اپریل به امضا رسید، به دیپلومات ها گفت که 

 .ارند، بلکه می خواهند به حل مشکل جهانی مهاجرت کمک کنندکشورش و بریتانیا قصد خرید و فروش مردم را ند

پاتل، وزیر داخله بریتانیا در آن زمان نیاز باشد، نه   پریتی  باید براساس  پناهندگی بریتانیا  گفت: »دسترسی به سیستم 

 «.براساس پرداخت پول به قاچاقبران انسان

  ۱۵۸میلیون پوند ) ۱۲۰مقام های رواندا گفتند که این توافق برای یک دوره پنج ساله است و حکومت بریتانیا پیشاپیش 

 .رداخت می کندمیلیون دالر( برای سکونت و ادغام پناهجویان پ

انتظار می رود که بریتانیا مبالغ بیشتری را پرداخت کند. چون رواندا مهاجران بیشتری را می پذیرد. اما هنوز معلوم نیست  

 .که بریتانیا قصد فرستادن چه تعداد مهاجر را به رواندا دارد
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پیرامون کیگالی قرار  ند، در تاسیساتی کهپناهجویانی که درچارچوب معاهده جدید بریتانیا با رواندا به این کشور می رس

دارد، اسکان داده خواهند شد. این پناهگاه ها دارای اتاق های خصوصی، تلویزیون و یک استخر هستند. در یکی از آن  

نام دارد، یک نگهبان در بیرون گزمه می زند. ساعت ها در سالن انتظار زمان را در لندن و   "Hope Hostel" ها که

 «.ن می دهند. باکیناهه اسماعیل، مدیر این مرکز گفت: »این جا زندان نیستپاریس نشا

ویژه پناهجویانی است که قبال   این مرکز اناتی که در مرکز گاشورا وجود دارد، بیشتر برای استفاده مشترک است.اما امک

 .این جا آمده اند و در یک منطقه روستایی در بیرون از پایتخت قرار دارد

این است که م کبیر  بریتانیای  به حکومت  از جنوب سودان گفت: »پیام من  پناهجو  نویونی، یک  انسانی، پتر  وجودات 

موجودات انسانی هستند. شما نمی توانید به آن ها بگویید: برو و آن جا بمان یا برو و این یا آن کار را انجام بده، نخیر،  

 «.زیرا اگر آن ها در بریتانیا احساس بهتری دارند، پس همان بریتانیا برای آن ها بهتر است

این جا بمانم.« حتی اشخاصی هم که به خاطر منازعات در کشورشان    او گفت: »هیچ دلیلی وجود ندارد که من بخواهم

 .آسان نیست مستقیما به رواندا فرار می کنند، می گویند، گرچه در این کشور صلح حکمفرما است، اما زندگی در آن جا

رخ زندگی اش نمی  کلی نیمبونا، یک پناهجو از بوروندی، کشور همسایه رواندا گفت، اگر آدم این جا کار پیدا نکند، چ

چرخد. او می گوید: »ما نمی توانیم از عهده پرداخت هزینه دو وعده غذا در روز برآییم. امکان پیدا کردن کار یا فروشندگی  

 .در سرک نیز وجود ندارد.« اما او گفت که در این کشور صلح و نظم حکمفرما است

حساسیت ها در مورد رسیدن نخستین پناهجویان از بریتانیا آنقدر باال است که مقام های رواندایی رسانه ها را از مصاحبه 

 .با تازه رسیدگان منع می کنند

کلود تویشایم، سخنگوی وزارت مدیریت شرایط اضطراری گفت: »شاید بعدها، وقتی که آن ها مستقر شوند، مصاحبه 

سیدگی به پناهجویانی است که از بریتانیا به رواندا می رسند. به گزارش حکومت رواندا، در این کشور کنند.« او مسئول ر

 .هزار مهاجر از افریقا و کشورهایی مانند پاکستان زندگی می کنند ۱۳۰بیش از 

نیستند. موافق  بیشتر  پناهجویان  پذیرش  با طرح  کشور  این  در  رهبر   برخی  اینگابیر،  است، ویکتوآر  گفته  اپوزیسیون 

حکومت به جای آن باید توجه اش را معطوف مسائل داخلی و اجتماعی کند که باعث شده مردم رواندا به کشورهای دیگر 

 .مهاجرت کنند
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کیلومتری جنوب کیگالی، پایتخت رواندا قرار    ۵۵، اردوگاه پناهجویان در گاشورا که در  ۲۰۱۵ماه می سال    ۱۸

جویان از کشور بوروندی برای دریافت لباس هایی که توسط "یو ان اچ سی ار" توزیع می شود، این  دارد. گروهی از پناه

 EPA/Dai Kurokawa :جا جمع شده اند. عکس

 

در سال های گذشته، گروه های حامی حقوق بشر حکومت رواندا را به سرکوب مخالفان و سختگیری های شدید متهم می 

گرفته تا دور نگه داشتن مردم بی خانمان از سرک های کیگالی. حکومت رواندا این ادعاها   کردند، از زندانی کردن مخالفان

 .را رد می کند

شاید چنین تنش هایی در این ماه وقتی که اجالس سران کشورهای مشترک المنافع به میزبانی رواندا آغاز شود، به گونه 

 .ای مطرح شوند

جه قرار خواهد داشت و باید پاسخگوی سواالتی راجع به معاهده اش با رواندا  بریتانیا در این اجالس کماکان در مرکز تو

 .باشد

 .برخی از مردم در رواندا گفتند، اقتصاد این کشور آمادگی پذیرش پناهجویانی را که از بریتانیا می آیند، ندارد

جا بیکار هستند.« او گفت، حتی    رشید روتازیگوا، یک مکانیسین در پایتخت روندا گفت: »ببینید، بسیاری از مردم این 

  .برای افرادی که آموزش دیده اند و مهارت دارند، امکانات زیادی وجود ندارد

 «.او افزود: »اما اگر حکومت وعده بدهد که معاهش های مهاجران را می پردازد، پس مشکلی ایجاد نخواهد شد

  مهاجرنیوز

هستند. در این پرواز مقامات بریتانیا در حال آماده شدن نخستین پرواز اخراج مهاجران برای پس از ظهر امروز به رواندا  

هفت تن از مهاجرانی که به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا شده اند به رواندا فرستاده می شوند. طیاره ویژه مهاجران قرار  

است از لندن بلند شود و صبح روز بعد در کیگالی فرود آید. سازمان های غیردولتی که در مقابل این پروژه ایستاده اند،  

 .ماه جوالی به مبارزه در دادگاه ادامه دهندقصد دارند در 
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 . عکس: رویترز  ۲۰۲۲جون ۱٣مخالفان اخراج مهاجران به رواندا در مقابل وزارت داخله کشور انگلستان تظاهرات کردند، 

اگر این پرواز در آخرین لحظه لغو نشود، دولت بریتانیا آماده است تا یک گروه هفت تن از مهاجران را در پایان امروز 

جون به رواندا اخراج کند. مسافران آن که به گونه غیرقانونی وارد انگلستان شده اند، در این پرواز فردا    ۱۴سه شنبه  

 .صبح در کیگالی پایتخت رواندا می رسند

این پروژه توسط سازمان ملل و انجمن های حقوق بشر مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. در همین حال، آخرین درخواست  

در دادگاه برای لغو پرواز نتیجه ای نداشت. قاضی رابیندر سینگ شامگاه دوشنبه گفت: »این درخواست های تجدیدنظر  

 «.رد شده است

در صفحه توییتر خود یادآوری کرد که بیست و چهار تکت کنسل شده است، اما هفت مهاجر  Care4Calais سازمان

واز تقریباً خالی در عصر سه شنبه وجود دارد. به گفته این  دیگر هنوز در برنامه این پرواز هستند. بنابراین احتمال پر

 .سازمان، در میان کسانی که ابتدا قرار بود لندن را ترک کنند، مهاجران ایرانی، عراقی، آلبانیایی و یک سوری بودند

ور دیگری سازمان دیده بان حقوق بشر می گوید، لندن می خواهد مسئولیت های پناهندگی خود را به طور کامل به کش

 .ژنو است ۱۹٥۱واگذار کند. که این کار برخالف کنوانسیون 

جون در لندن و منچستر در اعتراض به نخستین اخراج مهاجران به روندا برگزار شد. هشتگ   ۱۳تظاهرات روز دوشنبه 

 .در شبکه های اجتماعی در حال گسترش هستند StopRwanda #StopTheFligths# های
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

کار بوریس جانسون مصمم است این پروازها را متوقف نکند تا از عبور ها، دولت محافظهاین مخالفتاما با وجود تمام  

 .غیرقانونی مهاجران از راه کانال مانش به کشور جلوگیری نماید

یانی که به گونه غیرقانونی وارد بریتانیا شده اند در چهاردهم اپریل، لندن و کیگالی توافقنامه ای را برای فرستادن پناهجو

به رواندا امضا کردند. در همین حال، پرونده های مهاجران در کشور رواندا بررسی می شود و باید در آنجا مستقر شوند.  

 .پس از پذیرش درخواست پناهندگی، آنها نمی توانند به انگلستان بازگردند

ا مربوط به مردان جوانی است که از اول جنوری سال روان به گونه غیرقانونی وارد خاک به گونه ویژه، این توافقنامه تنه 

 .بریتانیا شده اند

کار که جان مردم را در کانال مانش به های جنایت" تاکید کرد: »گروهسی  بوریس جانسون روز دوشنبه در رادیو"ال بی

 «.این دولت سقوط خواهد کرداندازند باید بفهمند که مدل اقتصادی آنها تحت خطر می

گیری کنند. یک سازمان  پس از نخستین پرواز، سازمان ها قصد تسلیم شدن ندارند و می خواهند ادامه دعوا در دادگاه را پی

گفت: »ما ناامید شدیم، اما  درباره بررسی دقیق دادگاه که برای ماه آینده برنامه ریزی شده است، واکنش نشان داده و  

 «.درخواست تجدید نظر ما در برابر این سیاست در ماه جوالی بررسی خواهد شد

 نگرانی سازمان ها در مورد فرستادن مهاجران زیر سن قانونی از بریتانیا به رواندا :در همین مورد

از زمان اعالم این پروژه، سازمان های بریتانیایی از چندین اقدام به خودکشی در میان مهاجران نگران شده اند. یک زن  

ار مشکل نجات یافت. یک مهاجر یمنی چهل ساله نیز سعی  ایرانی که اقدام به خودکشی کرده بود در اوایل ماه جون به بسی

کرد به زندگی خود پایان دهد. وی در ویدیویی خطاب به نخست وزیر بوریس جانسون گفت که »چیزی دیگری در زندگی 

 .ندارد.« مرد جوان در همان ابتدا ورود به خاک بریتانیا متوجه شده بود که در خطراخراج قرار دارد

مهاجر به گونه غیرقانونی از کانال مانش عبور کردند تا با قایق های کوچک خود    ۱۰۰۰۰سال جاری، بیش از  از آغاز  

 .را به سواحل بریتانیا برسانند. این رقم نسبت به سال های گذشته افزایش یافته است

 یوزمهاجرن

ا بیشتر در برابر مقامات ترکیه می گویند که محدودیت های جدیدی را برای کنترل مهاجران وضع کرده اند. این محدویت ه 

 .کسانی اعمال می شود که پس از جنگ در سوریه به ترکیه پناهنده شدند

 

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com
https://www.infomigrants.net/prs/post/41005/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7


http://www.morr.gov.af 20 

 

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

 

 

 مهاجران در ترکیه. عکس : پکچرالیانس  

سلیمان سویلو وزیر داخله کشور ترکیه در جریان یک کنفرانس خبری در انقره پایتخت ترکیه از محدودیت های جدید برای  

 .کنترل مهاجرت خبر داد

درصد به   ۲۵مهاجران یا اتباع خارجی ساکن در تمام نقاط ترکیه از  بر اساس این محدودیت ها، پس از اول جوالی تعداد  

 .در صد کاهش می یابد ۲۰

در همین حال، محدودیت ها برای مهاجران و آواره گان سوری در مناطق مختلف این کشور وجود دارد. به گفته مقامات، 

 .اشتاین مهاجران در عید قربان دیگر اجازه بازگشت به کشور خود را نخواهند د

گفت که مردم سوریه ترجیح می  عرب نیوزدر همین حال، متین کورا باتیر، رئیس مرکز تحقیقات پناهندگی در انقره، به  

 .عاش به گونه غیرقانونی کار می کننددهند در نزدیک مناطق صنعتی زندگی کنند که بسیاری از آنها برای امرار م

 .وی کاهش تعداد پناهجویان در این مناطق را نقض حقوق بشر خواند

کورا باتیر افزود: »گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه ترکیه از ثبت نام پناهجویان جدید خودداری می کند. بسیاری  

برخی هم به مراقبت های بهداشتی دسترسی ندارند.« او می گوید  از آنها نمی توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند. 

 .که کاهش تعداد پناهجویان در این منطقه مانعی برای ادغام است
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درصد رسیده است. طبق آمار رسمی، این   ۷۰قابل یادآوریست که تعداد پناهجویان اخراج شده از ترکیه در سال جاری به 

کشور بوده، اما اکثر آنها   ۹۴پناهجو را اخراج کرده است. اخراج شدگان اتباع  هزار    ۳۰کشور در سال جاری نزدیک به  

 .افغان، پاکستانی و سوری هستند

 مهاجر افغان از ترکیه به افغانستان اخراج شدند  ۲۰۰بیش از : در همین مورد

پس از ورود طالبان به افغانستان، بسیاری از افغان ها نیز تالش کردند از طریق کشورهای همسایه خود را به ترکیه 

ش  های مرزی، در ترکیه با مشکالت جدی مواجه هستند و تالگویند که با وجود خشونتها میبرسانند. برخی از این افغان

 .کنند از دید مقامات پنهان شوندمی

هزار پناهجو در    ۱۸مقامات ترکیه مهاجران غیرقانونی را گرفتار و به مراکز اخراج می فرستند. در حال حاضر بیش از  

تن تبعه   ۳۵۲۲سوری و  ۱۷۷۶تن پاکستانی،  ۲۷۴۰تن افغان،  ۱۰۷۶۳این مراکز نگهداری می شوند که از این تعداد 

 .هستندسایر کشورها 

اگرچه روند اخراج .در یک روز در استانبول توسط پلیس گرفتار شدند مهاجر غیرقانونی ۱۷۰۰نزدیک بههفته گذشته 

از   ۲۰۲۲ا به قدرت رسیدن طالبان متوقف شده بود، اما این روند از آغاز سال پناهجویان از ترکیه به افغانستان ب

 گرفته شدسر

 مهاجرنیوز
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.  ۲۰۱۵اگست سال    ۲۷مهاجر در آن پیدا شده بود.    ۷۱راهی در اتریش که اجساد  هآرشیف: ماموران پلیس در حال تالشی کردن یک الری در شا

 عکس: رویترز  

پلیس یونان روز یکشنبه اعالم کرد، یک الری باربری در شمال شرق یونان که سعی داشت از دست پلیس فرار کند، به  

 .تن دیگر به شمول راننده الری زخمی شدند ۱۷حصار برخورد کرد. در این سانحه یک مهاجر کشته و یک 

 .پلیس گفت که این سانحه روز شنبه در منطقه نزدیک به مرز ترکیه در شمال شرق یونان صورت گرفت

باربری در حالی که به طرف غرب کشور حرکت می کرد، در شاهرا این الری  اگناتیا به یک پسته  راننده گرجستانی  ه 

بازرسی پولیس برخورد کرد. او به جای این که توقف کند، به سرعتش افزود. پس از این سانحه، راننده که زخم سطحی 

 .برداشته بود، تالش کرد تا با پای پیاده فرار کند، اما توسط پلیس گرفتار شد

 یونان: یک پناهجو و یک قاچاقبر هنگام فرار از پلیس کشته شدند :در همین زمنیه

مهاجر دیگر که زخم های جدی نداشتند به یک شفاخانه در نزدیک محل حادثه انتقال داده شدند.   ۱۶به گفته پلیس یونان،  

 .هویت مهاجری که جانش را در این سانحه از دست داد، هنوز مشخص نیست .گفته می شود که آن ها از سوریه هستند

با سه تن متوقف کرد که مهاجر نبودند اما  در همین حال، پلیس یونان یک وسیله نقلیه با چهار مهاجر و موتر دیگری را 

 .ظاهرا دو موتر دیگر را همراهی می کردند

  .پلیس می گوید آن سه تن و راننده وسیله نقلیه دیگر را نیز بازداشت کرده است

 پلیس مرزی یونان پنج قاچاقبر را بازداشت کرد :در همین مورد

راه ملی الکساندروپولی گرفتار شدند. در موتری  هفته گذشته سه تن از قاچاقچبران مظنون توسط پلیس یونان در بزرگ

 .به گونه غیرقانونی وارد یونان شوند  که آنها رانندگی می کردند، سه مهاجر نیز سوار بودند. این مهاجران می خواستند که

در همان روز در رویداد دوم، پلیس مرزی دو قاچاقبر مظنون را در نزدیک دریای اوروس در حالی که سه مهاجر را بر  

مهاجر دیگر از سمت ترکیه به   ۲۰یک قایق حمل می کردند، گرفتار کرد. به گفته مقامات یونان، در همین حال از عبور  

 .یری شدیونان جلوگ

روز شنبه گذشته چهارم جون، در شمال یونان دو تن در اثر یک حادثه و فرار از پلیس کشته شدند. بر اساس گزارش ها،  

تن دیگر در این رویداد زخمی   ۱۲کشته شدگان شامل یک پناهجو و یک قاچاقبر بوده که هر دو تبعه پاکستان هستند.  

 .شدند
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