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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4------------------------------------------------------------------- کمک شد تیوال 11هزار خانواده، در  10از شیب

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

 5--------------------------------------------- نمودند افتیو لغمان کمک در مروزین اتیخانواده در وال 400به  کینزد

 7------------------------------------------------------------------- شد یکمک نقد ابیصد ها خانواده در قندهار وفار

 7--------------------------------------------- يړک هړکسان م ۳۹ البونوېس ۍاون ېرید ت ېملتونه: افغانستان ک ريګمل

 ۹---------------------------------- «کنندیخود اقدام م یهانجات خانواده یاز مظنونان قاچاق انسان، تنها برا یاعده»

 11 --------------------------------------------------- مهاجر نامنظم نجات داد 1047هفته  کی یط هیترک یگارد ساحل
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 ویب سایت وزارت

 

اسد مساعدت شماری از موسسات، درهماهنگی با واحد  1۳الی  8 خانواده بیجاشده، از تاریخ 12۳هزارو  10برای  

 والیت توزیع شد. 11های دومی وزارت امور مهاجرین، در

های فامیلی ، بهداشتی، آشپزخانه، ماشین های چوچه کشی مرغ مساعدتهای یادشده که شامل مواد غذایی، پول نقد، بسته

غور ، فاریاب ، بامیان   هلمند ، بدخشان ، ارزگان ، لغمان ،هرات،  مروز ،قندهار ، نی  ، و گاو های شیری بود، در والیات

 نواده های بیجاشده توزیع شده استبرای خا  و جوزجان
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، طور جبری وداوطلبانه به کشور برگشته اسد 14الی  12مهاجر افغان مقیم ایران وپاکستان، از تاریخ  461سه هزارو 

 اند.

نفر از طریق اسالم  6۹1نفر از طریق پل ابریشم والیت نیمروز ، یک هزارو  585از جمله افراد یادشده، یک هزارو 

 نفر از طریق مرز سپین بولدک عودت کرده اند. 1۹5  قلعه

نفرطور جبری  472ان افراد یاد شده، یک هزارو به اساس معلو مات واصله از مرز های ابریشم واسالم قلعه، از می

نفر، از طریق ادارات امور مهاجرین نیمروز وهرات، غرض  277ومتباقی طور داوطلب برگشته اند و از آن میان، 

 معرفی شده اند.IOM مساعدت به دفتر

طریق سپین بولدک به وطن نفر فاقد مدرک بوده اند، از  1۹5خانواده مهاجر مقیم پاکستان که شامل  ۳۳در عین زمان 

 برگشته اند.

 

 

 ویب سایت وزارت
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، درهماهنگی با ادارات امور مهاجرین آنوالیات، UNHCRخانواده در والیات نیمروز ولغمان، مساعدت دفتر  ۳۹7برای 

 اسد توزیع شد. 14به تاریخ 

دالر وبرای هریک از  700بیجاشده وبی بضاعت در والیت نیمروز، مبلغ   خانواده 257شده برای هریک از کمک یاد 

دالر امریکایی پول نقد ، چراغ های  420  بیجاشده ولسوالی های علیشنگ وعلینگار والیت لغمان، مبلغ  خانواده 140

 سولری ، وبسته صحی بود.
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خانواده بیجاشده ومصدومین حوادث در والیات قندهار وفاریاب، مسادت شماری از موسسات را درهماهنگی با  ۳81

 اسد بدست آوردند. 14و 1۳ادارات امور مهاجرین آنوالیات به تاریخ 

افغانی، مساعدت موسسه پاملرنه  40زارو ه 24ولسوالی دند قندهار، مبلغ   بیجاشده ۳24کمک مذکور برای هریک از 

 27هزار و  12خانواده بیجاشده متضرر از حوادث طبیعی ولسوالی پشتونکوت فاریاب در دو کتگوری مبلغ  75وبرای 

 بود. NRCهزار افغانی از جانب موسسه 

 ږد امریکا غ
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په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره )اوچا( وایي، تیره اونۍ د دغه هیواد په بېالبیلو سیمو 

 .تنه نور ټپیان شوي دي ۳2کسان مړه شوي او  ۳۹کې د سختو بارانونو او سېالبونو را وتلو له امله 

ویلي چې دغه کسان په دایکندي، غزني، هرات، کندهار، خوست، ( 14دفتر د جمعې په ورځ اګست پنځمه )زمري یاد 

 .لغمان، ننګرهار او پکتیا والیتونو کې د سېالبونو له امله مړه او ټپیان شوي دي

لو شاهدان و چې له امله یې اوچا زیاته کړې ده چې تیره میاشت د افغانستان زیات والیتونه د بارانونو او سېالبونو راوت

 .کورونه تخریب شوي دي 5427په پنځلس والیتونو کې 

د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د کورنو له نړېدو وروسته ګڼ شمېر کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي چې په خبره 

 .یې بېړنیو مرستو ته اړتیا لري

ه په زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه هم تخریب شوې او فصلونه یې د اوچا په راپور کې ویل شوي چې د سېالبونو له امل

هم له منځه تللي دي. اوچا زیاتوي چې دوی په افغانستان کې د سېالبونو له امله د زیانمن شوو خلکو په اړه خپلو څېړنو 

 .ته دوام ورکوي

من شوي خلک اوس مهال بېړنو مرستو، د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په وینا د طبیعي پېښو له امله زیان

 .لکه خوراکي موادو، سرپناه، د څښاک پاکو اوبو او روغتیایي موادو ته اړتیا لري
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اوچا تیره میاشت هم ویلي و چې د افغانستان په ختیځ کې د سېالبونو له امله په زرګونه خلک اغېزمن شوي چې په خبره 

 .یې بېړنو مرستو ته اړتیا لري

کسان اغېزمن  6000مه ویلي و چې په ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې وروستیو سېالبونو 25والی پر یاد دفتر د ج

 .کړي دي او د ځاني زیان ترڅنګ یې ګڼ مالي زیانونه هم اړولي دي

کې د  والیتونو 21طبیعي پېښو سره د مبارزې چارو کې د طالبانو حکومت وزارت هم تیره اونۍ وویل چې د افغانستان په 

 .نور ټپیان شوي دي 152کسان مړه شوي او  120تیرې یوې میاشتې په جریان کې د سېالبونو له امله 

 .طالبانو هم له نړیوالو خیره بنسټونو څخه غوښتي و چې د سېالبونو له امله له اغېزمن شوو خلکو سره مرستې وکړي

 مهاجرنیوز

 

شود. اما استفاده از های مهاجرتی در کشورهای اروپایی محسوب میمبارزه علیه قاچاقبران انسان بخشی از سیاست

های حمایت از مهاجران خواستار آنند که در در چارچوب این سیاست همیشه ابهاماتی دارد. سازمان« قاچاقبر»اصطالح 

بازنگری صورت گیرد. مارتا جیونکو، مسئول حمایت از « مهاجران مظنون»این اصطالح برای  مورد استفاده از

پلتفرم همکاری بین المللی برای مهاجران بدون مدرک( در این باره به ) PICUM های مهاجرتی در در سازمانسیاست

 .های مهاجر نیوز پاسخ داده استپرسش
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یا تصور خاص در مورد قاچاقبران انسان وجود دارد « افسانه»، نوعی  PICUMگزارش سازمانمهاجر نیوز: بر اساس 

واقعیت، این اصطالح چندین دسته افراد را شوند حال آن که در های جنایتکار تلقی میو معموال قاچاقبران، اعضای گروه

کنند عمالً نزدیکان اند یا افرادی که تالش میگیرد: به گونه مثال، مهاجرانی که راه مهاجرت را در پیش گرفتهدر بر می

 شوند چقدر است؟خود را کمک کنند. تعداد این افراد که مظنون به قاچاق انسان می

ز کمیسیون اروپا خواهان اطالعات درباره مشخصات افراد مظنون به قاچاق انسان هستیم هاست که ما اسال :مارتا جیونکو

 .شود. هر کشور اروپایی تعریف متفاوتی از این اصطالح دارداما اطالعاتی کمی به ما داده می

ها به گونه ل آنمتهم هستند به این معنی که در عم« قاچاق برای خود»به گونه نمونه، در بلژیک یا یونان، افرادی به 

 .اند. این یک برداشت جدید است که مبنای حقوقی و قانونی نداردغیرقانونی وارد این کشورها شده

کنند. در هالند، سه برادر که پس گیرد که برای نجات خانواده خود اقدام میاصطالح قاچاقبر همچنان افرادی را در بر می

ق والدین و خواهر خود را پرداخته بودند، محکوم شناخته شدند. در رومانیا، از رد تالش برای الحاق خانوادگی، پول قاچا

 .هشت مهاجر زیرسن تنها به این دلیل به قاچاق انسان متهم شدند که به گونه غیرقانونی از مرز عبور کرده بودند

تند که برای نجات خود یا خانواده دانیم که بسیاری از افراد متهم کسانی هسما در مورد این افراد رقم دقیقی نداریم اما می

 .اندخود اقدام کرده

 است؟ مهاجر نیوز: چرا طرز تلقی یاد شده درباره قاچاقبران این قدر جدی

آن به کار  ها قانون علیه قاچاقبران را برای اعمال محدودیت علیه مهاجرت و کنترول بیشترمعموال، دولت :مارتا جیونکو

کمیسیون  شود.های عمومی مسدود کردن مرزها و افزایش اخراج های اجباری اعمال میتگیرند و این از طریق سیاسمی

شود که معموال ادعا می .کنداروپا برنامه جدیدی را تهیه کرده که بیشتر از گذشته روی جنایی سازی ] مهاجرت[ تاکید می

 .شودمیدهند اما در عمل خالف آن انجام ها رانجات میها زندگی انساناین سیاست

کنند به عنوان قاچاقبر محاکمه و محکوم های مهاجران را هدایت میمهاجر نیوز: در یونان یا ایتالیا، افرادی که کشتی

 شوند. چرا این موضوع نگران کننده است؟می

اندن کسانی های اخیر رو به گسترش است. با جنایتکار خوپیش وجود دارد اما در سال این پدیده از یک دهه :مارتا جیونکو

 .کنندگوئید که برای نجات جان خود اقدام میکه در کشتی هستند، شما در واقع کسانی را جنایت کار می

دادگاه . ادگاه عالی ایتالیا دو برادر نوجوان را که به کمک به عبور غیرقانونی متهم بوند برائت داددبا این حال در یک مورد 

 .بودندگفت که این دو تن برای نجات خود و دیگران از دوزخ لیبیا اقدام کرده

mailto:Media@morr.gov.af
mailto:webmorr@gmail.com
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/07/Migrant-smuggling-why-we-need-a-paradigm-shift.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/07/Migrant-smuggling-why-we-need-a-paradigm-shift.pdf
https://picum.org/wp-content/uploads/2022/07/Migrant-smuggling-why-we-need-a-paradigm-shift.pdf
https://mediterranearescue.org/en/news-en/vos-thalassa-case-historic-sentence-by-italian-high-court/
https://mediterranearescue.org/en/news-en/vos-thalassa-case-historic-sentence-by-italian-high-court/


http://www.morr.gov.af 11 

 

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

هدایت یک کشتی را به دانند که اگر درخواست کمک کنند یا ها میاتهامات یاد شده برای مهاجران نگران کننده است و آن

عهده بگیرند با خطر زندان مواجه خواهند شد. در نتیجه تعدادی از افراد به محض دیدن گروههای امدادی، از هدایت کشتی 

شوند تا به قاچاق متهم نشوند. این حرکات، در کشتی نوسان و بی توازنی به وجود کشند یا از موتور دور میدست می

 .کندان آن را با خطر مواجه میآورد و زندگی سرنشینمی

ها برای جنایی سازی کمک و همبستگی با مهاجران افزایش یافته است.در مهاجر نیوز: بر اساس گزارش شما تالش

درقانون اساسی منجر شد. آیا چنین تحولی در جاهای دیگر « اصل همبستگی»ها در این زمینه به ورود فرانسه، بحث

 ممکن نیست؟

دهقان فرانسوی متهم به کمک به مهاجران غیرقانونی یا  آزادی سدریک هرو، .تحوالتی رونما شده است: مارتا جیونکو

 .توانند نقش مهمی بازی کنندکنند میها مستقالنه عمل میئت افرادی در بلژیک از این نمونه است. وقتی دادگاهبرا

اما چنین تحولی در همه جا ممکن نیست. در بلژیک، در مورادی مشابه، متهمانی که تابعیت بلژیکی داشتند برائت گرفتند 

 .متناسبی با جنایی سازی روبرو هستندها محکوم شدند. مهاجران به گونه ناو غیربلژیکی

هایی به وجود آمده، اما جنایی سازی این اصل تشدید شده اگرچه در زمینه به رسمیت شناختن اصل همبستگی پیشرفت

تن به دلیل اتهامات مربوط به جرم همبستگی تحت تعقیب  8۹در اروپا،  2022تا مارچ  2021در فاصله جنوری  .است

 .هستند

« منفعت مالی»قوانین اروپا باید تعریف حقوقی اصطالح قاچاقبر را تغییر بدهند. باید پذیرفت که قاچاقبر تنها کسی است 

ناد مسافران را بررسی نکرده و به آن توان راننده یک بس را نیز متهم کرد که چرا اسزند. در غیرآن حتی میبه جیب می

های خود را علیه ها تکت فروخته است. در چنین وضعیتی، هر شهروند یک محافظ مرزی بالقوه خواهد بود. ما باید تالش

 .دهندافرادی متمرکز کنیم که دیگران را مورد سوء استفاده قرار می

 رایدو صدای ترکیه
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 

 2۹ای اعالم کرد: در چارچوب مبارزه با مهاجرت نامنظم در مدت زمانی فرماندهی گارد ساحلی ترکیه با انتشار اطالعیه

 اند.های ساحلی کشور نجات یافتهمهاجر نامنظم از غرق شدن در آب 1047اوت جاری  4جوالی تا 

 ر نیز به اتهام قاچاق انسان بازداشت شدند.نف 6براساس این اطالعیه، طی یک هفته اخیر 

نیروهای امنیتی ترکیه برای ممانعت از ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور بدون  گفتنی است عملیات

 وقفه ادامه دارد.
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