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 صفحه                                      عنوان                                                                    

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

 4--------------------------------- شد ریمشترک وزارت و اداره پناهندگان سازمان ملل دا یبرنامه ها ینشست هماهنگ

 5--------------------------------------------در افغانستان است یجاشدگیمصمم به ختم روند ب ی: امارت اسالمیمزیرح

 6------------------------------------------------------------------- خانواده مهاجرافغان، از پاکستان برگشت نمود 22

 6------------------------------------------------------------------------------ خانواده در بدخشان مساعدت شد 158

 7-------------------------------------------------------------------------------- صدها خانواده در نورستان کمک شد

 7--------------------------------------------- دندیرس ایتانیصد مهاجر تنها در آخر هفته به براز پنج شیکانال مانش: ب

 9--------------------------------------------------------------- برگردانده شدند هیبه ترک ونانیمهاجر از  1۵۰: هیترک

 1۰ -------------------------------------------------------------- در آلمان انیپناهجو یباال زیکاهش حمالت خشونت آم
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 ویب سایت وزارت

 

نشستی از بهر هماهنگی برنامه های مشترک وزارت امور مهاجرین و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد که در تفاهمنامه 

   دو اداره مشخص گردیده، دایر شد. 2۰22همکاری سال 

لف اسد پایان می یابد، افزون بر مسئوالن بخش های مخت 19اسد آغاز و به تاریخ  18در این نشست که روز سه شنبه 

اداره پناهندگان، رئیس پالیسی و پالن، مدیر ارشد هماهنگی برنامه های دو اداره و برخی کارمندان وزارت حضور داشته 

 و در مورد برنامه های مشترک دو اداره بحث و تبادل نظر کردند. 

بنا در شهرک های تبادل نظر در مورد چگونگی پیشبرد بخش های مالی و تدارکات، ارتقای ظرفیت، برنامه های زیر 

 مهاجر نشین و سایر فعالیت های تفاهمنامه دوجانبه از مهم ترین اهداف این نشست است. 
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وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد تفاهمنامه مشترکی را از بهر ارایه خدمات 

به امضا رسانیده که بر  2۰22در سال   PPAت عنوان مشترک به برگشت کنندگان و بیجاشده های داخلی در کشور تح

 اساس آن برنامه های مشترکی در ساحات مشخص شده انجام خواهد شد. 

 ویب سایت وزارت

 

قاری عبدالمتین رحیمزی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل در جریان انتقال بیجاشده ها به والیات اصلی 

شان بیان کرد که امارت اسالمی تصمیم دارد روند بیجاشدگی در افغانستان را خاتمه داده و زمینه کمک رسانی به خانواده 

 م سازد. های نیازمند را در ساحات اصلی شان فراه

خانواده از کابل به والیات بدخشان، کندز،  1۵1اسد  18به ادامه روند انتقال بیجاشده ها به ساحات اصلی، روز سه شنبه 

 تخار، بلخ، فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل منتقل شدند. 

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری مالی اداره پناهندگان سازمان ملل متحد برای حمایت از تصمیم برگشت 

دالر امریکایی پول نقد مساعدت  2۰۰داوطلبانه خانواده های مذکور، عالوه بر خدمات ترانسپورتی به هر خانواده مبلغ 

 کرد. 

داد که افزون بر کمک متذکره به خانواده های برگشت کننده جهت ادغام و  رئیس امور مهاجرین والیت کابل معلومات

دالر دیگر نیز از طریق ریاست های امور مهاجرین والیات مربوطه  4۰۰استقرار پایدار شان در ساحات اصلی، ماهانه 

 توزیع خواهد شد. 

اده با حمایت دولت و اداره پناهندگان سازمان خانو 79۵قابل یادآوری است که در برنامه انتقال بیجاشده ها، هفته گذشته 

 ملل متحد از کابل به والیات اصلی شان برگشت کرده اند. 
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ازپاکستان ، به  مهاجرافغانخانواده  22والیت قندهار ، سرحدی سپین بولدک ریاست مهاجرین   به اساس گزارش آمریت

 عودت نمود.  اسد 17تاریخ 

طریق مرز سپین بولدک وچمن به وطن برگشت  تن فاقد اسناد بودندکه از  148خانواده های مذکور شامل   به گفته منبع

 نموده اند.

 ویب سایت وزارت

 

، ازطریق ریاست امورمهاجرین وعودت کننده گان آنوالیت  اسد  17 بدخشان به تاریخ   خانواده بیجاشده در 1۵8برای

 مساعدت شد.

تهیه و بعد از سروی  DACARازطرف اداره بودکه  قلم 16یک بسته صحی شامل   هرخانواده  مساعدت یادشده برای

 شد.به مستحقین توزیع 
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 ویب سایت وزارت 

 

موسسات همکار،   اسد مساعدت 17بیجاشده در ولسوالی کامدیش والیت نورستان به تاریخ   خانواده 599برای 

 با اداره امور مهاجرین آنوالیت توزیع شد.  درهماهنگی

خانواده بسته  5۰۰، و  DRCهزار افغانی پول نقد ازطریق موسسه  28مبلغ   خانواده 99کمک مذکور برای هر یک از 

 بود. UNHCRوسایل آشپزخانه ، خیمه و ترپال ازطرف دفتر   های فامیلی ،

 مهاجرنیوز

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


http://www.morr.gov.af 8 

 

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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اند با عبور از کانال مانش خود را به مهاجر توانسته ۵۳1وزارت دفاع بریتانیا گفته است که تنها در دو روز آخر هفته، 

  .این کشور برسانند

تن دیگر با عبور از کانال  17۶مهاجر سوار بر ده قایق و روز یکشنبه  ۳۳7به اساس آخرین آمار ارایه شده، روز شنبه 

 .گلستان شده اندهای انمانش وارد آب

مهاجر از این کانال عبور کرده اند و یک تن  88۶هزار و به گفتۀ مقامات بریتانیایی، تنها در هفتۀ نخست ماه آگست، یک

 .های بریتانیا رسانده استنیز با کایاک خود را به آب

مهاجرت و پناهندگی در این های در همین حال، دولت بریتانیا اعالم کرده است که مصمم به بازنگری و اصالح سیستم

 .کشور است

اند. در هزار مهاجر وارد کنت شده 18به اساس آمار ارایه شده از سوی مقامات بریتانیایی، از آغاز سال جاری تا اکنون 

 .رسدهزار تن می 28حالی است که این آمار از آغاز تا انجام سال گذشته به بیشتر از 

  .خوانده است« ناپذیرفتنی»های خطرناک را افزایش روزافزون مهاجران از گذرگاهیکی از سخنگویان دولت بریتانیا 

اند نفری مهاجران توانسته ۶9۶پیش از این، وزارت داخلۀ بریتانیا گفته بود که تنها در روز نخست ماه جاری یک گروه 

  .های مانش به این کشور برسنداز آب
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تن به این  ۶1۰این ماه در حدود  24تا  18مهاجر و از تاریخ  1۰4۵ی جوال ۳1تا  2۵به گفتۀ این وزارت از تاریخ 

  .اندکشور رسیده

 42اند روز شنبۀ گذشته ای گفته است که نیروهای فرانسوی توانستهاز سوی دیگر، فرماندهی دریایی مانش در خبرنامه

بولونی سور میر به پولیس مرزی سپرده های مانش نجات بدهند. این مهاجران پس از انتقال به بندر مهاجر را از آب

  .اندشده

 مهاجرنیوز

 

اند. این مهاجر را نجات داده 1۵۰نیروهای ساحلی ترکیه ادعا دارند که در سه رویداد جداگانه در سواحل دریای اژه، 

 .دهندنیروها از یافتن جسد سه مهاجر نیز خبر می

مهاجر توسط نیروهای  1۵۰گوید که به نقل از اعالمیۀ گارد ساحلی ترکیه می ینی شفقگرای کار و اسالمروزنامه محافظه

 .اند که در این میان سه تن جان باخته اندبه ترکیه برگردانده شده« غیر قانونی»مرزی یونان به صورت 
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ها روی آب ه جسد یکی از آنرا در حالی نجات داده اند ک« مهاجر غیر قانونی»گارد ساحلی ترکیه گفته است که هشت 

 .بوده است

 .همچنان به گفتۀ گارد ساحلی، جسد دو مهاجر در پی عملیات جستجو و نجات نیروهای ترکی از دریا به دست آمده است

اند که نیروهای به اساس اطالعات ارایه شده از سوی گارد ساحلی ترکیه، مهاجران نجات یافته در اظهارات شان گفته

 .ه تن از این مهاجران را پس از عبور جزیرۀ یونانی خیوس دوباره به آب پرتاب کرده اندیونانی یازد

 .مهاجر دیگر را در سواحل کارابرون، دیکیلی و کیسمی ازمیر نجات داده اند 1۳8افزاید که هچنان گارد ساحلی ترکیه می

های ترکیه بازگردانده به آب« غیر قانونی»صورت  این نیروها ادعا دارند که مقامات یونانی پنج قایق حامل مهاجران را به

 .اند

خواستند از ساحل منظقۀ دکیلی اند که میمهاجری را گرفته ۳8شود که نیروهای دریایی ترک جلو از سوی دیگر گفته می

  .ازمیر سفر خود را آغاز کنند

 .ی در شهرها معرفی شده اندبه گفتۀ مقامات ترک، تمامی مهاجران برای رسیدگی بیشتر به نهادهای مهاجرت

شود گارد ساحلی ترکیه سه مهاجر دیگر را نیز در منطقۀ بدروم در جنوب غربی استان موغال نجات داده اند که گفته می

برند، به گارد ساحلی ترکیه گفته اند که از اند. این مهاجران که اکنون در بیمارستان به سر میهای یونان رانده شدهاز آب

 .نیروهای یونانی مورد خشونت فزیکی قرار گرفته اندسوی 

ترکیه همواره یکی از کشورهای بوده است که مهاجران فراری از جنگ و خشونت، مسیر آن را برای رسیدن به کشورهای 

 .انداروپایی مساعد دانسته

ها یه و به خطر انداختن جان آنمقامات ترک همواره نیروهای دریایی یونان را به برگراندن غیر قانونی مهاجران به ترک

 .راندمتهم کرده است. این در حالی است که ترکیه خود نیز مهاجران بدون سند را از قلمرو خویش می

اند. این رقم هزار مهاجر غیرقانونی از این کشور اخراج شده ۵9به گفته وزارت داخله ترکیه از آغاز سال روان حدود 

تن از اخراج  که ۳۵728اند های ترکیه گفتهدهد. مقامدرصد افزایش را نشان می 1۳۶نسبت به سال گذشته در همین مدت 

 اندپرواز چارتر به افغانستان فرستاده شده 144اند که توسط ها بودهشدگان افغان

 مهاجرنیوز
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رقم حمالت باالی پناهجویان در آلمان کاهش یافته است. با این حال، از نظر آماری، روزانه دو پناهجو همچنان قربانی 

 .شوندآمیزتر میشوند و اعمال خشونتحمالت در آلمان می

مورد از این جنایات عمدتاً از جانب جناح راست افراطی را ثبت کرده اند.  424، مقامات آلمانی 2۰22در نیمه اول سال 

  .مورد جرم، حدود یک چهارم کمتر بوده است ۵7۶این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 

ً از جناح راست افراطی آلمان خشونت بیشتری را به کار می برند. با وجود تعداد کمتر خشونت ها عل یه عامالن عمدتا

مهاجر قربانی توهین ها شده و در نتیجه حمالت در خارج از محل اقامت شان مجروح شده اند. این رقم  8۶پناهجویان ، 

مورد مجرح شدن پناهجویان، افزایش آشکاری داشه است. تقریباً یک چهارم  ۶2نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 

 4۳و استفاده از مواد منفجره و سالح بوده است. عالوه بر این،  موارد شامل اعمال خشونت آمیز مانند آتش زدن، حمله

حمله باالی  12حمله به محل اقامت پناهندگان در نیمه اول سال، عمدتاً خسارت مالی، گرافیتی و تبلیغاتی بوده و همچنین 

 .های داوطلبانه در زمینه فرارها و پناهندگی صورت گرفته استهای امدادی و کمکسازمان

، اکنون 2۰1۵جموع، این روند از سال ها به این طرف سیر نزولی داشته است، زیرا پس از بحران پناهجویان درسال در م

  .تعداد کمتری از پناهجویان به آلمان می آیند و در اقامتگاه های پناهجویان زندگی می کنند

ر اعالم شود. او می گوید که این آمار یک کالرا بانگر، سخنگوی سیاست پناهندگی جناح چپ، دلیلی نمی بیند که رفع خط

بار دیگر نشان می دهند که خشونت نژادپرستانه بخشی از زندگی روزمره در آلمان است و هر حمله نژادپرستانه یکی 

بیش از حد است. بانگر از حکومت فدرال و ایاالت خواست تا به طور مداوم در مورد جنایات نژادپرستانه تحقیق کنند و 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

حق اقامت برای قربانیان خشونت های جناح راست »برنامه های حفاظتی مناسب برای پناهجویان شد. او گفت:  خواستار

 «.و نژادپرستانه نیز ضروری است
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