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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4---------------------------------------------------- وپاکستان به وطن برگشت نمود رانیمهاجرافغان ازا8۰۰از  شیب

 5----------- راپور –شوي  هړپه الر م دویته د رس ایاسپان والډک ۱۰۰۰کابو  ېک اشتویم وږشپ وړیکال په لوم ۲۰۲۲د 

 6------------------------------------------------------------- صورت گرفت یخانواده درغور مساعدت نقد ۱49 یبرا

 7-------------------------------------------------------------- شد عیتوز انیخانواده در بام 950به  یبشر یکمک ها

 7--------------------------------------------------------------- شد عیتوز یریصدها خانواده در جوزجان گاو ش یبرا

 8-------------------------------------------------------------- شدند ریگ نیزم ایتالیفرانسه و ا انیدو مهاجر در مرز م

 ۱۱ -------------------------- کمک هستند ازمندیلرزه در افغانستان ن نیزم دهید بیهزار آس ۳۶۰از  شیسازمان ملل: ب

 ۱4 ------------------------------------- دارد؟ یطیچه شرا زایو نیا گذاران؛هیمهاجرت سرما ژهیو لندیوزین دیجد یزایو

 15----------------------------------------------------------------------------- دارد؟ ییارهایچه مع دیجد یزایو

 ۱5 --------------------- شوندیرد مرز م رانیوارد افغان به ادرصد مهاجران تازه ۶۵پناهندگان سازمان ملل:  یساریکم

 ۱7 ----------------------------------------------------- دیبه کابل رس هیبشردوستانه روس یکمک ها یتُن ۲4محموله 
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 ویب سایت وزارت

 

داوطلبانه به وطن برگشت نموده سرطان طور اجباری و  ۲8نفر، ازپاکستان، به تاریخ  97نفر مهاجر، از ایران و 735

 .اند

تن افراد  435تن همراه با  85خانواده ، شامل  ۲۲نفر،  7۳5طبق معلو مات آمر امور مهاجرین والیت نیمروز،از میان 

 .تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند ۱8۰نفر همراه با  ۳5خانواده شامل  9مجرد طور جبری و 
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 IOMتن مجرد غرض دریافت کمک، به دفتر ۳8زن وهمچنان  66مرد و  46خانواده شامل  ۲9به گفته منبع ازآن میان،

 .معرفی شده اند

نفرعودت کننده، ازمسیر سپین  97درعین زمان در گزارش ریاست امور مهاجرین والیت قندهار آمده است که از میان

 .تن دارای اسناد بودند ۱4تن فاقد اسناد و  8۳بولدک، 

  د امریکا غږ

 

  د اسپانیا په سرحد کې یو شمیر نیول شوي غیر قانوني کډوال

میالدي کال په لومړیو  ۲۰۲۲راپور ورکړ چې د  (۲9چنګاښ ) ۲۰د کډوالو د حقونو یوې ډلې نن چهار شنبې جوالی 

هغه کډوال چې غوښتل یې د سمندر له الرې اسپانیا ته والړ، شي یا تري تم شوي او یا هم  978شپږو میاشتو کې حد اقل 

 .مړه شوي دي

دا په داسې حال کې ده چې د کامندیونو فرانتیرس سازمان د معلوماتو له مخې، د تیر کال په لومړیو شپږو میاشتو د هغو 

 .تنه وو ۲۰۰۰شمیر چې اسپانیا ته د تګ په الر وژل شوي وو،  کډوالو
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 .اسپانوي سازمان د هغو بیړیو معلومات تعقیبوي چې د خطر په وخت کې د مرستې غوښتنه کوي دا نا دولتي

کډوالو د دا په داسې حال کې ده چې له اسپانیا سره د مراکش د دیپلوماتیکو اړیکو تر ښه کیدو او د هغه هیواد له خوا د 

 .مخنیوي تر هڅو وروسته، د هغو کډوالو شمیر کم شوی چې غواړي اسپانیا ته والړ شي

میالدي کال په جریان کې چې د کډوالو لپاره یو خونړی کال وو، اسپانیا ته د  ۲۰۲۱د یاد سازمان د معلوماتو له مخې، د 

 .وي ديکډوال یا وژل شوي او یا هم تری تم ش ۴۰۰۰رسیدو په الر څه باندې 

  .اکثریت دغه کډوال د موریتانیا په ګډون له افریقایي هیوادونو څخه اسپانیا ته په الر وو

اسپانیا د ډیر وخت راهیسې اروپا ته داخلیدو او د یو ښه ژوند د جوړلو لپاره اکثریت کډوالو ته د لومړۍ نقطې په توګه 

 .ګڼل کیږي

کال په دویمه ربع کې هغه کډوال چې د یاد هیواد سواحلو ته  وان میالديد اسپانیا د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ر

 .سلنه کم شوي دي ۳۵رسیدلي دي د روان کال د لومړۍ ربعې په نسبت 

 ویب سایت وزارت

 

خانواده بیجاشده و بی بضاعت به تاریخ  99برای آمریت امور مهاجرین وعودت کننده گان والیت غور از مساعدت نقدی 

 .سرطان خبرداد ۲8
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بوده که درهماهنگی با آمریت امور مهاجرین آنوالیت  UNHCR دالر امریکایی مساعدت دفتر 4۲۰مساعدت یادشده مبلغ 

 .توزیع گردید

 ویب سایت وزارت

 

خانواده  95۰آمریت امور مهاجرین و عودت کننده گان والیت بامیان از توزیع کمک، خوراکی و غیر خوراکی را برای 

 .سرطان خبرداد 28بیجاشده به تاریخ 

کیلو دالنخود ، مواد سوی تغذیه و یک بسته  9لیتر روغن،  7بوری آرد،  ۳هر فامیل پس از بررسی مواد غذایی شامل 

 .دریافت نمودند UNHCR و بسته های صحی و فامیلی را از طرف WFP نمک، مساعدت

 ویب سایت وزارت
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خانواده بیجا شده، درمربوطات آنوالیت  ۳۰۰ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان والیت جوزجان گاو های شیری را به 

 .دسرطان توزیع نمو ۲8به تاریخ 

کیلو مواد خوراکه حیوانی و سه قلم ابزار مالداری از  84۰برای هر یک از خانواده های یادشده یک راس گاو شیری ، 

 .تهیه شده بودکه ازطریق اداره امور مهاجرین توزیع شد ORD جانب موسسه

 مهاجر نیوز 
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مهاجران، یکشنبه ساعت یک شب در شاهراهی در نزدیک منتون در مرز میان فرانسه و ایتالیا به زمین افتادند. دو تن از 

یک مرد در اثر این تصادف جان باخت و یک زن دیگر در حالت وخیم صحی قرار دارد. برای سازمان "همه شهروندان" 

 .این منطقه به یک گذرگاه غیرقانونی مرگبار تبدیل شده است

جوالی، دو تن از مهاجران در اثر یک حادثه در امتداد شاهراهی در شهر  ۱7حوالی ساعت یک شب به روز یکشنبه 

منتون در مرز میان فرانسه و ایتالیا زمین گیر شدند. پرفکتور آلپ مریتیم با تایید اطالعات به روز نامه "نیس متان" گفت: 

ود را از دست داد، در حالی که زن همراه او با وضعیت وخیمی صحی مردی در صحنه این تصادف بر اثر جراحات جان خ»

 «.به شفاخانه منتقل شد

این دو مهاجر با پای پیاده تالش کردند تا از جاده عبور کنند که موتری در حال حرکت به سمت ایتالیا به این منطقه کم 

 .نور رسید و آنها را به زمین زد
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 ه و ایتالیا. عکس: گرافیک اف ام امنقشه دره رویا در مرز میان فرانس

به گزارش رسانه های محلی، این افراد بدون مدارک بودند که نشان می دهد آنها به گونه غیرقانونی وارد فرانسه شده 

 «.این حادثه در منطقه ای رخ داده است که قاچاقبران اغلب مهاجران را رها می کنند»اند. پرفکتور می گوید: 

 .ژوهش برای شناسایی این دو تبعیدی که کامال جوان به نظر می رسند، آغاز شده استبه گفته مقامات پ

 تراژیدی های پی در پی
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دیوید ناکاش، رییس سازمان "همه شهروندان" به نوبه خود گفت که اگر مقامات فرانسه به قانون و حق پناهندگی احترام 

 .کندهایی پی در پی مهاجران ابراز تاسف می ژدیوی از ترا .توان جلوگیری کردبگذارند، از این حوادث می

ً توسط پلیس دستگیر می ۳۲در امتداد  شوند و به طرف ایتالیا بازگردانده کیلومتری مرز نیس با ایتالیا، مهاجران مرتبا

 .شوند، بدون اینکه امکان ارایه درخواست پناهندگی به آنها داده شودمی

لیس و بازگرداندن آنها به آن سوی مرز، مهاجران پنهان می شوند و جان خود را برای جلوگیری از گرفتار شدن توسط پ

به خطر می اندازند. آنها برای فرار از دست پلیس و ژاندارم ها، از سقف قطارها باال می روند، از کوه عبور می کنند یا 

در جریان سال ها به یک منطقه عبور  از جاده های خطرناک، اغلب در شب، عبور می کنند. برای دیوید ناکاش، این منطقه

 .غیرقانونی مرگبار تبدیل شده است. این فعال مدنی خواهان راه حل قانونی برای پناهجویان در فرانسه است

آخرین تصادف به ماه فبروری برمی گردد، زمانی که جسد سوخته مردی بر روی سقف قطار در شهر وانتیمیلیا که ایتالیا 

تن در مرز فرانسه و ایتالیا جان خود  ۳۰، حداقل ۲۰۱5ی کند، پیدا شد. به گفته سازمان ها از سال را به فرانسه متصل م

 .را از دست داده اند

اما آمار کشته شدگان می تواند بیشتر از این باشد زیرا به گونه سیستماتیک توسط رسانه ها و مقامات ثبت نمی شود. 

ارج از دید عامه اتفاق می افتد. دیوید ناکاش واقعه های تراژیدی را محکوم بنابراین برخی از حوادث مرگبار مهاجران خ

 .می کند که اکنون در "بی تفاوتی عمومی" رخ می دهد و به یک امر معمول تبدیل شده است

 مهاجر نیوز 
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هزار تن از زلزله  ۱۳8اوچا، سازمان هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان گزارش داده است که 

آسیب دیده نیازمند کمک هزار  ۳۶۰زدگان در والیات پکتیا و خوست کمک های بشردوستانه دریافت کرده اند و بیش از 

جنوب شرق افغانستان را لرزاند که منجر به ویرانی های گسترده در  5,9جون، زمین لرزه ای به بزرگی  ۲۲هستند. در 

ولسوالی های آسیب پذیر در والیات پکتیکا و خوست شد. این زمین لرزه عالوه بر تلفات جانی و صدمات ویرانگر، منجر 

اتی از جمله خانه ها، امکانات بهداشتی، مکاتب و ذخایر آب شده است که هزاران تن را در به تخریب زیرساخت های حی

 .معرض آسیب های بیشتر قرار داده است
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پس از وقوع زمین لرزه که در »اوچا یا دفتر سازمان ملل برای هماهنگی امور بشردوستانه در یک گزارشی تازه نوشت: 

 «.قی افغانستان را لرزاند، تالش های بشردوستانه این سازمان ادامه داردجون اتفاق افتاد و منطقه جنوب شر ۲۲

هزار تن آسیب دیده این زمین لرزه کمک شده است. این کمک ها در  ۱۳8به گفته این سازمان، تا به امروز، حداقل به 

 .است بخش های غذا و کشاورزی، آب رسانی، سرپناه اضطراری و خدمات بهداشتی و حفاظتی صورت گرفته

تن تحت تأثیر زلزله قرار گرفته اند که در واقع  6۲۰۰۰از ارزیابی های انجام شده توسط این سازمان مشخص شده که 

درصد از کل جمعیت ارزیابی شده را تشکیل می دهد. بیش از نیمی از آنها در فضاهای باز یا سرپناه های موقت زندگی  5۱

 .هاهستند که در سه منطقه آواره شدندمی کنند. بیش از یک چهارم آنها خانواده 

 مشکالت صحی و نبود امکانات بهداشتی

درصد خانواده های آسیب دیده ذخایر غذایی خود را از دست دادند. وضعیت بهداشت و صحی  89به گفته سازمان ملل، 

است. کودکان و افراد آنان نامطمئن است زیرا بیش از دو سوم قریه های آسیب دیده مشکالت صحی در آن گزارش شده 

درصد  7۰تن به مریضی اسهال، استفراغ و کم آبی سردچار شده اند. بر اساس ارزیابی ها،  ۱۱66بزرگسال در حدود 

 .این مشکالت صحی در ولسوالی برمل مشاهده شده است

 .یندبر اساس گزارش ها، از سوی دیگر طالبان نمی توانند از عهده کمک به حوادث و بالیای طبیعی بر آ

جوالی، دور دوم ارزیابی ها در ولسوالی های برمل، گیان و اسپرا قریه هایی که قبالً تحت پوشش  ۱۴به گفته اوچا، در 

نبودند و جمعیت محلی نیازهای خود را گزارش دادند، آغاز شده است. تیم های ارزیابی همچنان ولسوالی های نیکه در 

جوالی امسال  ۲۴وست را ارزیابی خواهند کرد. این ارزیابی ها قرار است تا والیت پکتیکا و تانی و زیروک در والیت خ

 .تکمیل شود

 .به گفته این سازمان، مراکز موقت بشردوستانه با ظرفیت صد کارمند در ولسوالی های برمل و گیان در حال ارتقا هستند

 .ملل متعهد شده استمیلیون دالر برای مقابله با زلزله توسط سازمان  ۴۴جوالی تقریباً  ۱۴از 

این زلزله در ساعات اولیه روز، زمانی رخ داد که بسیاری از مردم خواب بودند و به همین علت احتماال آمار قربانیان 

 .بیشتر از سوانح مشابهی است که در طول روز افتاق می افتد

 .هاستخریب گسترده ساختمانهای اجتماعی به اشتراک گذاشته شده، حاکی از رانش زمین و تتصاویری که در شبکه

سال گذشته بیش از هفت هزار تن در زمین لرزه در  ۱۰بنابر گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در 

 .شوندنفر بر اثر زلزله کشته می ۵۶۰افغانستان جانشان را از دست دادند. به طور متوسط، ساالنه 
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 یورو نیوز

 

کند تا گذاران ارائه میتیر( اعالم کرد ویزای جدیدی برای مهاجرت سرمایه ۲9ژوئیه ) ۲۰دولت نیوزیلند، روز چهارشنبه 

 .گذاری در کسب و کارهای داخلی جذب کنداین قشر از افراد را برای سرمایه

 «اکتیو اینوستر پالس»ای گفت که ویزای جدید با نام ای نیوزیلند در بیانیهاستوارت نش، وزیر توسعه اقتصادی و منطقه

(Active Investor Plus) گذاری قدیمی خواهد شد و مهاجران عالقمند را ملزم به جایگزین ویزاهای سرمایه

 .کندگذاری در کسب و کارهای نیوزیلند میسرمایه

گذاری مهاجران در بخش سهام و اوراق قرضه شده است تا وی تصریح کرد که ویزاهای قدیمی اغلب منجر به سرمایه

 .های نیوزیلندی به کار گرفته شودتکه مستقیما در شرکاین

تواند گذاری غیرفعال میگذاری فعال در نیوزیلند را تشویق کنیم که در مقایسه با سرمایهخواهیم سرمایهما می»نش افزود: 

 «.مشاغلی با مهارت و رشد اقتصادی بیشتری ایجاد کند

گذاران با هاجرت دولت نیوزیلند برای جذب سرمایهعنوان بخشی از سیاست تعادل مجدد متغییرات در این نوع ویزا به

 .کنند معرفی شده استهای داخلی ایجاد میهای رشد را برای شرکتتجربه و شایسته که فرصت
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ای است که در العادههای فوقای نیوزیلند تاکید کرد که نیوزیلند مقر شمار زیادی از شرکتوزیر توسعه اقتصادی و منطقه

تری در سراسر جهان ها کمک کند تا به برندهای شناخته شدهخواهد به این شرکتی موفق هستند و دولت میالمللبازار بین

 .تبدیل شوند

 ویزای جدید چه معیارهایی دارد؟

گذار تنها میلیون دالر نیوزیلند( باشد و سرمایه ۵میلیون دالر آمریکا ) ۳.۱طبق معیارهای جدید حداقل سرمایه باید معادل 

گذاری غیرمستقیم را انتخاب کنند حداقل تواند در سهام به کار گیرد. البته کسانی که قصد دارند سرمایهدرصد آن را می ۵۰

به متقاضیان واجد  ۲۰۲۲سپتامبر  ۱9کند. این نوع ویزا از تاریخ میلیون دالر نیوزیلند افزایش پیدا می ۱۵سرمایه تا رقم 

 .شودشرایط ارائه می

 افغانستان انترنشنال
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وارد افغان به ایران از سوی حکومت درصد از تمام پناهجویان تازه ۶۵گوید که کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل می

  .شونداین کشور رد مرز می

های متواری از جنگ را رد مرز نکند اما ایران همچنان به گوید که به حکومت ایران توصیه کرده تا افغاناین سازمان می

 .ها ادامه داده استرد مرز افغان

اش در باره وضعیت مهاجران افغان در ایران، از تهران امور پناهندگان در گزارش تازه کمیساری عالی سازمان ملل در

 .هایی را که از این برنامه بازمانده اند، دوباره آغاز کندخواهد تا سرشماری افغانمی

 ۳۰برنامه در حکومت ایران در ماه اپریل سال جاری توزیع اسناد اقامت موقت به مهاجران افغان را آغاز کرد. این در 

 .باشدماه جون به پایان رسید و وزارت داخله ایران اعالم کرد که برنامه مذکور قابل تمدید نمی
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میلیون مهاجران افغان در سال  ۱هزار تا  ۵۰۰گوید که بین کمیساری عالی سازمان ملل به نقل از حکومت ایران می

 .میالدی وارد ایران شده اند ۲۰۲۱

ها به ایران در سال که وضعیت بد اجتماعی و اقتصادی در افغانستان باعث شده تا مهاجرت افغانگوید این سازمان می

 .نیز ادامه داشته باشد ۲۰۲۲

 ۲۰۲۱وارد، از جمله آنهایی که در سال هزار افغان تازه ۲7۴زند که کمیسیاری عالی پناهندگان سازمان ملل تخمین می

 .ایران باقی خواهند مانددر  ۲۰۲۲وارد شده اند، تا پایان سال 

 .عودت کننده به افغانستان را تسهیل کرده است ۱7۳گوید که تا پایان ماه جون، بازگشت این سازمان می

کننده در عودت 7۰۶درصدی در مقایسه با  7۵دهنده کاهش این نشان»افزاید: کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل می

 «.است ۲۰۲۱مدت مشابه در سال 

عالقه پناهجویان افغان به بازگشت به « ثباتی و ادامه شرایط شکننده در افغانستانبی»افزاید که ان مذکور میسازم

 .کشورشان را کاهش داده است

 افغانستان اسپوتیک
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 برای آسیب دیدگان زلزله ماه گذشته به افغانستان رسیدتن کمک های بشردوستانه روسیه  ۲4هواپیمای ویژه حامل 

جوالی، یک فروند  ۲۰به تاریخ "ای اعالم کرد که به گزارش اسپوتنیک، وزارت حاالت فوق العاده روسیه در خبرنامه

هواپیمای ویژه وزارت حاالت اضطراری روسیه حامل کمک های بشردوستانه به مردم آسیب دیده از زلزله اخیر در 

 .غانستان ،در فرودگاه کابل بر زمین نشستاف

 .تن، شامل ادویه، مواد غذایی، کمپل و سایر قالم مورد نیاز اولیه است ۲4این محموله با وزن 

گیری در همین حال غالم غوث ناصری سرپرست وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومن طالبان، هنگام تسلیم

های ای بشردوستانه کشور روسیه به افغانستان امروز هم یک هواپیمای حامل کمکهها گفت: به ادامه کمکاین کمک

 .بشری آن کشور به کابل نشست کرده است

های دیگر آن های آینده نیز کمکدر روز ":های بشر دوستانه روسیه به افغانستان ادامه دارد گفتوی با بیان اینکه کمک

 ."کشور به افغانستان خواهد رسید

های مرگبار و ویرانگر بوده که تلفات و خسارات ان طی یک ماه اخیر شاهد وقوع زلزله و جاری شدن سیالبافغانست

 .سنگینی بر جای گذاشته است

 

 

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

