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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------------ شان بازگشتند یاصل اتیدولت به وال تیبا حما جاشدهیخانواده ب

 5---------------------------------------------------------------- صد ها خانواده در ساحات مختلف کشورمساعدت شد

 6---------------------------------------------------------------------- صدها خانواده در بغالن، زابل وهلمند کمک شد

 7------------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیصدها نفر مهاجرافغان ازا

 8----------------------------------------------- موندلي ېې يړم هځمهاجر ژغورلي او پن 7۰۰ ېساتونکو نژد الويټای

 1۰ --------------------------------------------- به کابل هیافغانستان از ترک یرقانونیمهاجر غ 2۰۰از  شیبازگرداندن ب

 1۰ ------------- کشور خبر داده است نیجسد در سواحل ا ۵شدن  دایپناهجو و پ 7۰۰از نجات حدود  ایتالیا یگارد ساحل
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تقال این برای ان (UNHCR)وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری مالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد

  .ها، یکصد عراده موتر تدارک دیده و برای هر خانواده پول نقد نیز توزیع نموده استبیجاشده

های گذشته در این خانواده ها که عازم والیات میدان وردک، بامیان، دایکندی، غور و غزنی هستند می گویند که در سال

 .لف شهر کابل پناه آورده بودنداثر ناامنی خانه های شان را ترک کرده و در مربوطات مخت

دالر آمریکایی در حمایت از بازگشت  2۰۰اسد سال روان به هر خانواده مبلغ  2عالوه بر هزینه انتقال، روز یکشنبه 

 .داوطلبانه شان از سوی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد توزیع شد

رین، در زمینه معلومات داد که قرار است امسال دو الحاج محمد ارسالح خروتی، معین مالی و اداری وزارت امور مهاج

هزار خانواده با حمایت اداره پناهندگان سازمان ملل به مناطق اصلی شان بازگردند و وزارت تالش می کند تا حمایت سایر 

ت در موسسات را نیز در این خصوص جلب کند. ایشان از تالشش برای ختم روند بیجاشدگی خبر داده گفت که اکنون امنی

 .داخل کشور تامین شده و ضرورت نیست خانواده از خانه های آواره شوند

گفتنی است که سال گذشته بیش از شش هزار خانواده بیجاشده با حمایت امارت اسالمی افغانستان به والیات اصلی شان 

 .برگشت کرده است

 ویب سایت وزارت
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مساعدت شماری از موسسات درهماهنگی با ادارات امور  خانواده بیجاشده ، بی بضاعت و آسیب پذیر، 781برای 

 .توزیع شد تاریخ اول اسد بدخشان ، ارزگان ، قندهار، بادغیس و غور به مهاجرین در والیات

هزارو  8مبلغ  قلم و پول نقد 17خانواده در بدخشان بسته های غیر خوراکی شامل  5۰کمکهای یاد شده برای هریک از 

ازجانب  هزار افغانی 28خانواده د رارزگان مبلغ  36هریک از ، برایCONCERN افغانی ازطرف موسسه 85۰

زار افغانی ازطریق موسسه ورلد ویژن ، برای هریک از ه 4خانواده درغور مبلغ  129، برای هریک از NRC موسسه

کیلو روغن ، یک کیلو  1۰کیلو دال ،  12کیلو آرد ،  1۰۰که شامل  را WFP خانواده در بادغیس مساعدت دفتر 239

بسته بسکویت  4سرپناه و  بسته های خانواده درقندهار 327و برای هریک از  WFP نمک ، و بسکویت ازطرف دفتر

 .بود DRC ه اطفال از جانب موسسهسوی تغذی

 ویب سایت وزارت
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بغالن ، زابل و ، مساعدت شماری از موسسات درهماهنگی با ادارات امور  خانواده بیجاشده در والیات 855برای 

 .سرطان توزیع شد 29مهاجرین مربوط به تاریخ 

، برای  DACARخانواده در بغالن بسته صحی مساعدت دفتر 3۰۰طبق معلو مات منابع یادشده، کمکهای مذکور برای 

خانواده در هلمند پول نقد  5۰۰، وبرای هریک از  DRC عدتهزار افغانی مسا 8خانواده در زابل مبلغ  55هریک از 

 .بود UNHCRدالر امریکایی مساعدت دفتر 3۰۰دالر و  9۰در دو کتگور ی مبلغ 

 ویب سایت وزارت
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  .سرطان به کشور برگشته اند 31نفر مهاجر افغان مقیم ایران وپاکستان، طور اجباری وداوطلبانه، به تاریخ  597

تن همراه با  18خانواده ، شامل  3ننده، نفر عودت ک 528به اساس معلو مات آمریت مهاجرین والیت نیمروز، ازمیان 

 .بصورت داوطلب واردکشور شده اند تن مجرد 18۰تن افراد مجرد، طور جبری و  33۰

 IOMتن مجرد راغرض دریافت کمک، به دفتر 27زن وهمچنان  4مرد و  3خانواده شامل  2به گفته منبع ازآن میان 

 .معرفی شده اند

تن فاقد مدرک بودند، نیز از طریق مرز سپین بولدک به وطن  69یم پاکستان که شامل درعین زمان، ده خانواده مهاجر مق

 .عودت نموده اند

 ښتودویچه وله پ
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مهاجر ژغورلي او د پنځو نورو مړي  7۰۰ایټالیا ساحلي ساتونکو د یکشنبې په ورځ وویل چې په سویل کې ېې نژدې  د

 .ایټالیا کاالبریا او سیسیل ښارونه ته انتقال شوي دي ېې موندلي دي. دغه مهاجر د یکشنبې په ورځ د

مایله لرې د ایټالیا د کب نیونې په  12۴مهاجر د کاالبریا ټاپو څخه  ۶7۴روم څخه د رویټرز خبري آژانس په حواله  له

نور د اوبو له منځه ژغول شوي دي. زیاته شوې چې د لټون په ماموریتونو  یوه کښتۍ کې موندل شوي دي او یو شمیر

 .پولیسو( برخه اخیستې ده لیسو )د پلټنې ځانګړي مسلکيتجارتي کښتۍ، د ایټالیا ساحلي ساتونکو او پو کې یوې

سیسیل او کاالبریا ته انتقال شوي  په اعالمیه کې ویل شوي دي چې ژغورل شوي مهاجر د یکشنبې په ورځ بندري ښار

 .اړوند مسینا ښار روغتون ته سپارل شوي دي دي او پنځو مړو موندل شوي جسدونه د سیسیل

 .ایطو د موجودیت په جریان کې د مدیترانې سمندرګي له الرې اروپا ته مهاجرتونه ډیریږيپه سمندر کې د مناسبو شر

زرو څخه ډیرو مهاجر ځانونه  3۴پیل راهېسي له  د ایټالیا د کورنیو چارو وزارت د ارقامو له مخې، د روان میالدي کال له

 .وو ۵۰۰زره او  2۵کال په همدې موده کې دغه شمیر شاوخوا  ایټالیا ته رسولي دي. د تیر

الرې دي. سږکال د اوکراین جګړې له کبله د  د مدیترانې سمندرګي هیوادونه اروپا ته د تلونکو مهاجرو تر ټولو مهمې

 کیږي چې د منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو څخه د مهاجرت له یوې نوې څپې خوراکي موادو د کمښت باوجود تمه

 .ه ځانونه ورسويزرو ډیر مهاجر اروپا ت 1۵۰سره له 
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 پوتیکافغانستان اس

 

 .شوندمهاجر غیرقانونی تبعه افغانستان از ترکیه به کشورشان باز گردانده می 2۰۰بیش از 

 مهاجر غیرقانونی تبعه 215ادیرنه ترکیه، به گزارش اسپوتنیک به نقل از آناتولی، براساس اطالعیه اداره مهاجرت 

 .به منظور استرداد به کشورشان از شهر ادیرنه به استانبول منتقل شدند افغانستان

 .چند پرواز به افغانستان فرستاده خواهند شد اند باهای غیرقانونی وارد ترکیه شدهاین افراد که از راه

 .وزارت داخله ترکیه بر ادامه مبارزه با مهاجرت غیرقانونی تاکید کرده است

 افغانستان انترنشنال

جنوبی این کشور نجات یافتند و  پناهجو روز شنبه در سواحل 7۰۰ساحلی ایتالیا روز یکشنبه اعالم کرد که حدود  گارد

 .یز از آب پیدا شدپنج جسد ن

که این رقم در مدت مشابه سال  شده هزار پناهجو از ابتدای امسال وارد ایتالیا 3۴گوید بیش از داخله ایتالیا می وزارت

 .نفر بوده است ۵۰۰هزار و  2۵گذشته 

 .آب نجات یافتندمایلی سواحل کاالبریای ایتالیا پیدا شد و بقیه از  12۴پناهجو در یک قایق ماهیگیری در  ۶7۴بیشتر 
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 .عملیات جستجو و نجات توسط یک کشتی تجاری و گارد ساحلی و پلیس مالی ایتالیا انجام شد

بندری در سیسیل و کاالبریا منتقل شده  بیانیه گارد ساحلی ایتالیا آمدهاست که این مهاجران صبح یکشنبه به شهرهای در

 .یل منتقل شدندمسینا در سیس و پنج جسد نیز به سردخانه شفاخانه شهر

که این  اندهزار پناهجو از ابتدای سال جاری وارد ایتالیا شده 3۴دهد که بیش از می های وزارت داخله ایتالیا نشانداده

 .نفر بوده است ۵۰۰هزار و  2۵رقم در مدت مشابه سال گذشته 

هزار  1۵۰دارند امسال بیش از  ظارای که در مسیرهای اصلی پناهجویان به اروپا قرار دارند، انتمدیترانه کشورهای

غذایی ناشی از جنگ اوکراین، احتماال به موج مهاجرت جدیدی از آفریقا  پناهجو وارد این کشورها شوند؛ زیرا کمبود مواد

 .خاورمیانه دامن بزند و
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