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 صفحه                                        عنوان                                                                    

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

 4---------------------------------------------------------------- نمودند  افتی مساعدت در تیصد ها خانواده در سه وال

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

 5---------------------------------------------------------- سره مرسته وشوه وی( کورن١٦٤له ) ېوالیت ک رهارګپه نن

 6------------------------------------------------------------ سره مرسته وشوه وی( کورن٥٠٠له ) ېلغمان والیت کپه 

 6-------------------------------------- ړی ک ارګ نټید مهاجرو د حقونو پر مراعاتولو  توتید آلمان د بشري حقونو انست

 8---------------------------------- را اعالم کرد رانیاقامت موقت مهاجران افغان در ا دیتمد طیشرا رانیوزارت داخله ا

 9----------------------------------- کند ید مجایا وارید هی در مرز خود با روس انی از هجوم پناهجو یریجلوگ یفنلند برا
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 ویب سایت وزارت

 

جوزا سال روان از توزیع    28اب به تاریخ  ریاست های امور مهاجرین و عودت کننده گان والیات لغمان ، سرپل و فاری 

 .خانواده بیجاشده خانم های بیوه ، اطفال یتیم ، معلولین خبرداد 4کمک برای یک هزارو 

خانواده   364، به   CWSAافغانی از جانب اداره   330هزارو    4خانواده در لغمان پول نقد مبلغ    500پس از بررسی ها به  

قطعه مرغ تخمی    30خانواده در فاریاب    140، به   UNHCR مساعدت موسسهدالر امریکایی    400در سرپل مبلغ  

بوتل دوا از جانب موسسه دارت بودکه ازطریق اداره های امور مهاجرین    3تا دانه خوره ،  4دانه آبخوره،  4بوجی دانه ،  5

 .والیات یاد شده توزیع شد
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 سایت وزارتویب 

 

جوزا طور اجباری و داوطلبانه  28نفر مهاجر، به تاریخ    173به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو  

 .ازایران به وطن برگشت نموده اند

شامل خانواده    11تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و    722تن و    158خانواده ، شامل    47از میان افراد مذکور  

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند 244تن و  49

میان،   ازآن  منبع  گفته  شامل  33به  و    60خانواده  وهمچنان    61مرد  به   118زن  کمک،  دریافت  راغرض  مجرد  تن 

 .معرفی شدند IOMدفتر

 وېب پاڼه د وزارت 
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( نېټه د یک شنبې په  ٢٩ننګرهار والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غبرګولي په )د  

 .( هغه کورنۍ چې د تورخم له الرې هیواد ته راستنې شوې وې، نغدي مرسته ورسره وشوه١٦٤ورځ د دغه والیت پر )

لخوا، د ننګرهار په مرکز کې د مهاجرینو چارو ریاست په موسسې  (WFP) ( افغانۍ د ٤٠٠( زره )١٥هرې کورنۍ ته )

 .همغږۍ ورکړل شوې

 د وزارت وېب پاڼه

شنبې په ورځ    ٥( مه د  ٢٦د لغمان والیت د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو ریاست له لوري د روان کال د غبرګولي په )

( بې ځایه شویو، معلولینو، کونډو یتیمانو، د سیمې اوسیدونکو  ٥٠٠په علیشنگ اوعلینګار ولسوالۍ کې پر )د دغه والیت  

 .او اړمنو کورنیو سره نغدي مرسته وشوه

 .موسسې له خوا ورکړل شوې (CWSA) ( افغانۍ د٣٣٠زره )  ٤هرې کورنۍ ته 

 دویچه وله 

د آلمان د بشري حقونو انستیتوت د اروپایي اتحادیي په بهرنیو سرحدونو کې د مهاجرو د بشري حقونو د مکلفیت په 

مراعتولو ټینګار کړی دی. د اروپایي اتحادیي د سرحدونو د حفاظت آژانس »فرونټکس« د مهاجرو د حقونو په جدي 

 .نقضولو تورن دی
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مان د بشري حقونو انیستیتوت، د پناه غوښتنې د غوښتنلیک منصفانه او مؤثرې بررسۍ، د اقامې حق او پناه غوښتونکو  د آل

 .او مهاجرو ته د روغتیایي امکاناتو د برابرولو په څیر حقونو ته اشاره کړې ده

نیټه د مهاجرو نړیوالې ورځې ته په اشارې سره واضحه کړه چې د اروپا په   ٢٠په برلین کې دغه انستیتوت د جون په  

باندنیو سرحدونو کې د بیلګې په توګه په یونان، کرواسیا او له بالروس سره د پولنډ په سرحد کې د پناه غوښتونکو د  

 .پناهندګۍ غوښتنلیکونو ارزونې ته د السرسي حقونه تر پښو الندې کیږي

انستیتوت ویلي چې سرحدي ځواکونه په تکراري ډول له تاوتریخوالي سره د اروپایي اتحادیي خاورې ته د پناه  نوموړي  

 .غوښتونکو د داخلیدو او د پناه غوښتنې د غوښتنلیک وړاندې کولو مخه نیسي

الینبرګ، وویل: »اروپ  نیله  میرمن  له څانګې څخه  د سیاست  د بشري حقونو  انیستیتوت کې  په  اروپا  د  د  اتحادیه  ایي 

موافقتنامو د حفاظت کوونکي په توګه اوسمهال د غړو حکومتونو د دغو قانون ضد چلندونو پر وړاندې هیڅ اقدام نه 

 «.کوي

نیټه د اروپایي اتحادیي د کورنیو چارو وزیرانو په غونډه کې او له مهاجرو   ١٠نوموړې زیاته کړه چې د جون میاشتې په  

له پر پخوانیو وړاندیزونو د بحث په ترڅ کې د دې ویره موجوده وه چې د اروپایي اتحادیي څخه د ابزار جوړونې په هک

غړي حکومتونه به وکولی شي د دغو وړاندیزونو په استناد په راتلونکي کې هم په اجباري ډول د پناه غوښتونکو پر شا  

 .تمبولو یا بیرته ستنولو ته ادامه ورکړي
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ړ: »د اروپا پارلمان باید د بشري حقونو د موازینو په اساس دغه وړاندیزونه رد کړي.« میرمن نیله الینبرګ، ټینګار وک 

نوموړې زیاته کړه چې برعکس باید د تاوتریخوالي، د اروپا په باندنیو سرحدونو کې د خود سریو او بی قانونۍ پر وړاندې  

 .لري باید تضمین شي له اغیزمن چلند څخه کار واخیستل شي او هغه حقونه چې پناه غوښتونکي یي

د اروپایي اتحادیي د سرحدونو د حفاظت آژانس »فرونټکس« په وار وار د پناه غوښتونکو د حقونو پر نقضولو تورن  

شوی دی. د نورو ترڅنګ داسې رپوټونه موجود دي چې د اروپا په سمندري سرحدونو کې د مهاجرو غیر سټنډرډ کوچنۍ  

 .ې او په بیړنیو مواردو کې ورته مرسته نه ده رسول شوېکیښتۍ پر شا تمول شوي، حمله پرې شو

د آلمان د بشري حقونو د انستیتوت دغې استازې له اوکراین څخه د جنګي پناه غوښتونکو د منل کیدو غیر بروکراتیک  

نصفانه بهیر ته په اشارې سره وویل: همدا حقوق د بیلګې په توګه، په سرحدونو کې له اجباري ردولو څخه محافظت، په م

او اغیزمنه توګه د پناهندګۍ غوښتنلیکونو ارزول کیدل، د بشري حقونو مطابق د استوګنې امکانات، او روغتیایي خدماتو  

ته السرسی باید د هغو مهاجرو په برخه کې هم تضمین شي چې د اروپا په باندنیو سرحدونو کې د پناه ترالسه کولو په 

 .لټه کې دي

 نشنل  افغانستان انتر

مزمان با نزدیک شدن پایان مهلت ثبت نام مهاجران افغان، معاون وزارت داخله ایران گفت که تنها آن دسته از مهاجرانی ه

  «.ز کشور استتوانند که »حرفه شان مورد نیااقامت موقت دریافت می

 .به گفته مجید میراحمدی، پس از ماه میزان به کسانی که اجازه اقامت یافته یا رد شده اند، اطالع داده خواهد شد

میلیون مهاجر افغان در چارچوب طرح سرشماری پناهندگان افغان فاقد مدرک    ٢بنا به آمار وزارت داخله ایران، بیش از  

 .اقامت، ثبت نام شده اند

»اقامت  ثبت شده،  مهاجران  پیشینه  بررسی  از  پس  که  گفت  میراحمدی  ایران،  دولتی  تلویزیون  گزارش خبرگزاری  به 

اجتماعی و نیز اقامت موقت کسانی که حرفه شان  گذاران، نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و  کارآفرینان، سرمایه

 «.مورد نیاز کشور است از جمله کارگران، تمدید خواهد شد

های فکری تکفیری و ضد اتحاد جهان اسالم« اجازه اقامت  میراحمدی افزود که مهاجران با سوابق مجرمانه و »گرایش 

 .در ایران را نخواهند داشت
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ها به کشورهای همسایه  ستان، سازمان پناهندگان ملل متحد از تشدید مهاجرت افغانبا بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغان

 .خبر داده است

  ١٠هزار پناهجوی افغان در   ٢۵٠معاون این سازمان روز یکشنبه به خبرگزاری اناتولی گفت که بیش از    قیصر افریدی،

 .ماه گذشته به پاکستان مهاجرت کرده اند

رسد. معاون وزارت داخله ایران هشدار داد که پس از ان در ایران تا ختم ماه جوزا به پایان میمهلت ثبت نام مهاجران افغ

 «.آن، مهاجران ثبت نام نشده »به سرعت از کشور اخراج خواهند شد

ایید،  قبل از این، اداره »امور اتباع و مهاجرین خارجی« وزارت داخله ایران اعالم کرده بود که به پناهندگان افغان مورد ت

برگه اقامت شش ماهه داده خواهد شد و آنها تنها در چندین والیتی که از سوی این وزارت تعیین شده، اجازه بود و باش  

 .خواهند داشت

 

 

 

 مهاجرنیوز
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   مرز میان فنلند و روسیه، شهر ایماترا. عکس: رویترز

کشور فنلند نگران است که   .یه تغییر دهندخواهند قوانین مرزی خود را برای ایجاد موانع در مرز با روس  مقامات فنلند می

هجوم آورند. دامیان سیمونو کارشناس امنیت مرزی در انستیتوت   مهاجران اوکراین پس از حمله روسیه به این کشور

 .هیچ مدرکی به عنوان دلیل این تهدید مهاجرتی وجود ندارد اینالکو می گوید

جلوگیری    وانین مرزی خود را برای ایجاد موانع در مرز با روسیه برایکه قصد دارد ق   دولت فنلند در ششم جون اعالم کرد

 .از هجوم پناهجویان احتمالی تغییر دهد

 .کیلومتر در مرز با روسیه ایجاد خواهد کرد ١٣٠٠بر اساس این برنامه، دولت فنلند دیوار جدیدی را به فاصله 

او  به به  از حمله روسیه  پس  فنلند  رویترز،  کهگزارش خبرگزاری  است  نگران  خاورمیانه،   کراین،  روسیه شهروندان 

 .بفرستد افغانستان و کشورهای افریقایی را به این کشور

کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد که بیشتر زمین های آن    ١٣٠٠فنلند که درخواست عضویت در ناتو را داده است،  

 .جنگل است

روسیه گفته است که در صورت   ید می داند. وزیر امور خارجهدر عین حال عضویت فنلند در ناتو را یک تهد  روسیه

نظامی، فنی و غیره مشابه« برای پایان دادن به تهدید امنیت ملی   پذیرش درخواست عضویت فنلند، روسیه از »تدابیر

 .خواهد کرد خود استفاده
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امنیت مرزها می گوید: »این یک نقطه عطف در زمان    دامیان سیمونو، مدرس انستیتوت اینالکو در پاریس و متخصص

حاضر،   مهاجرت برای اهداف ژیوپولیتیکی. نظر به شرایط درگیر جنگ در اوکراین، در حال  حال است، یعنی استفاده از

 «.شودثباتی استفاده میمهاجرت به عنوان یک ابزار اضافه برای بی
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 کیلومتر با روسیه. عکس: گوگل مپ ١٣٠٠مرز فنلند به فاصله  
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عملیاتی مرزبانان را بهبود بخشند. در    گفته ان ایهانوس، مشاور وزارت داخله کشور فنلند، مقامات می خواهند ظرفیت  به

توسط دیوارهای کوچک چوبی محافظت می شود که برای جلوگیری از عبور در    حال حاضر، مرزهای این کشور نوردیک

دنبال ساختن آن هستیم، دیوار های سیمی   گوید: »آنچه ما اکنون به   گرفته شده است. سانا پالو مدیر گارد مرزی فنلند می  نظر

 «.می شود شود. این حصار در مکان های مهم ساخته محکمی خواهد بود که مانع ورود می

تدابیر امنیتی در مرز را تشدید    به دولت فنالند اجازه می دهد تا در مرز با روسیه موانع ایجاد نماید و  تغییر در قانون مرزی 

 .ارائه درخواست های پناهندگی در مرز است کند. به گزارش گاردین، فنلند نیز خواهان

 .کریستا میکونین وزیر کشور فنالند گفت که دولت پس از ارزیابی مرزبانان در مورد موانع تصمیم خواهد گرفت

 آیا تهدید هجوم مهاجران از روسیه به فنلند یک مسئله واقعی است؟ 

های اخیر در  او اتفاقاتی که در سال   وید: »برای فنلند، این یک تصور ذهنی از مهاجرت است.« به گفتهسیمونو می گ  دامیان

 «.تهدید است بالروس و یا یونان رخ داده است، عین

سوریه بود، رژیم اردوغان در واقع به ده ها هزار مهاجر اجازه    ، زمانی که ترکیه به دنبال حمایت غرب در٢٠٢٠در مارچ  

 .فشار بیاورد مرز زمینی وارد یونان شوند. ترکیه می خواست از این طریق بر اتحادیه اروپا از طریقداد تا 

دروازه های لهستان و لیتوانیا هجوم آوردند. کشورهای غربی    ، هزاران مهاجر از بالروس )متحد روسیه( در٢٠٢١در سال  

اتحادیه اروپا به خاطر تحریم های    راقی ها را برای فشار برکرده بودند که این هجوم تبعیدی ها، به ویژه ع  مینسک را متهم

،  ٢٠٢٠وحشیانه جنبش اعتراضی علیه رژیم الکساندر لوکاشنکو در سال    قبلی اعمال شده علیه بالروس پس از سرکوب

 .کرده است سازماندهی

 «هیچ مدرکی مبنی بر وقوع هجوم مهاجران وجود ندارد»

است که مسکو نیز به نوبه خود مهاجران را    مام این مثال ها را در ذهن دارد. فنالند نگرانگفته دامیان سیمونو»فنالند ت  به

 «.کند. فنلند هراس دارد که مسکو از سالح مهاجرتی مشابه مینسک استفاده کند از طریق این کشور به اروپا وارد

زندگی می کند. فنلند در طول   "جرتیکارشناس امنیت مرزی می گوید: »هلسینکی در حال حاضر در یک "فانتزی مها  این

سرباز    ٨٠٠٠٠٠علیه ارتش روسیه رهبری کرد. در این جنگ بیش از    مقاومت شدیدی را ١٩۴٠جنگ با روسیه در دهه  

 «.داد را از دست
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ا است که مسئله مهاجرت به راحتی قابل تغییر است. آنه  او افزود: »چیزی که ما چند سال است از آن تجربه گرفته ایم این

روسیه و فنلند وجود   مردم کشوری را فرا گیرند. اما هیچ مدرکی مبنی بر وقوع این هجوم در مرز  می ترسند که انبوهی از

 «.بینی این تهدید بسیار دشوار استنیست، پیش ایندارد. بنابراین، روسیه مقصد مطلوبی برای خاورمیانه

می گویند،    با هدف تمرکز بر هجوم پناهجویان در نقاط خاص در مرز است. مقامات این کشور  طرح دولت فنلند همچنان

 .شوند بعدا توضیح داده خواهند شد بودیجه این طرح و مکان هایی که به عنوان اولویت در نظر گرفته می
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