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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ویب سایت وزارت

 

یونگ، نماینده ویژه دولت چین برای الحاج خلیل الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان با آقای بوی شیاو 

  .افغانستان دیدار و در رابطه به چگونگی ایجاد همکاری های دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند

اسد در مقر وزارت صورت گرفت، آقای وانگ یو، سفیر جمهوری خلق چین در کابل  19در این دیدار که روز چهارشنبه 

  .نیز حضور داشت

ضمن سپاسگزاری و قدردانی از کمک ها و همکاری های کشور چین در زمینه رسیدگی به بیجاشده وزیر امور مهاجرین 

ها، نیازمندان و خانواده های متضرر شده از حوادث طبیعی و زلزله؛ خواسته ها و مطالباتش را در سطح کالن و در سطح 

ید در قسمت به رسمیت شناختن دولت تخصصی برای مهاجران مطرح کرده گفت که امارت اسالمی افغانستان ضمن تاک

  .افغانستان، خواهان همکاری های سیاسی، نظامی و تجارتی با کشور چین می باشد
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ایشان همچنان افزود که بیش از شش میلیون مهاجر افغان در بیرون از کشور و حدود دو میلیون بیجاشده در داخل کشور 

ار معیشت نیاز به رسیدگی دارند و وزارت امور مهاجرین در این زمینه در زمینه های سرپناه، صحت، تعلیم و تربیه و امر

  .ها از دولت چین خواهان همکاری دوامدار و گسترده است

نماینده ویژه دولت چین برای افغانستان، یادآوری کرد که کشور چین تاکنون جدا از بحث به رسمیت شناختن دولت 

  .کرده و به یک افغانستان مترقی، آزاد و با ثبات تاکید می ورزدافغانستان، روابط نیک و سیاسی اش را حفظ 

 .وی همچنان تعهد کرد که مطالبات وزیر امور مهاجرین را در هر دو سطح با مقامات دولت چین شریک می سازد

  ویب سایت وزارت

نمایندگی های وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سرحد اسالم قلعه والیت هرات و سرحد پل ابریشم والیت نیمروز 

 اسد سال روان از ایران به وطن برگشت کرده اند.  18تن مهاجر افغان به تاریخ  640خبر داده اند که یک هزار و 

تن از طریق مرز اسالم  87ده ها و افراد تنها را شامل می شود، یک هزار و در این میان این برگشت کنندگان که خانوا

تن دیگر از طریق مرز پل ابریشم والیت نیمروز به صورت داوطلب و اجباری از خاک ایران وارد کشور شده  ۵۵۳قلعه و 

 اند. 

خانواده نیازمند و  24ره، بخش های سرحدی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان از میان برگشت کننده های متذک

تن افراد تنها و نیازمند را جهت دریافت کمک به  174تن می شود و همچنان به تعداد  91متضرر که تعداد افراد شان 

 ( معرفی کرده اند. IOMسازمان بین المللی مهاجرت)

 ویب سایت وزارت

خانواده بیجاشده،  194آمریت امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت غور با همکاری موسسات بین المللی به یک هزار و 

 برگشت کننده و نیازمند در آن والیت کمک رسانی نمود. 

و ساغر متضرر و از آن  این خانواده ها در نتیجه حوادث طبیعی و خشکسالی در ساحات مختلف ولسوالی های پسابند

 ساحات به مناطق دیگر آن ولسوالی ها و مرکز والیت بیجاشده اند. 

هزار افغانی پول نقد توسط موسسه ورلد ویژن و نظارت آمریت  4در جریان برنامه کمکی یادشده به هر خانواده مبلغ 

 امور مهاجرین والیت غور توزیع گردید.
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 ویب سایت وزارت

 

خانواده به صورت داوطلبانه از کابل  1۵2اسد  19در ادامه برنامه انتقال بیجاشده ها به ساحات اصلی، روز چهارشنبه 

 به والیات پروان و کاپیسان منتقل شدند. 

( برای حمایت از UNHCRازمان ملل متحد)وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان با همکاری مالی اداره پناهندگان س

دالر امریکایی پول  200تصمیم برگشت داوطلبانه خانواده های مذکور، عالوه بر خدمات ترانسپورتی به هر خانواده مبلغ 

 نقد مساعدت کرد. 

این خانواده  قاری عبدالمتین رحیمزی، رئیس امور مهاجرین و عودت کنندگان والیت کابل در جریان نظارت از روند برگشت

ها بیان کرد که بر اساس تصمیم حکومت افغانستان مبنی بر ختم بیجاشدگی در کشور، قرار است حدود دو هزار خانواده 

با حمایت اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از کابل به ساحات اصلی شان برگشت داده شود. وی همچنان خبر داد که 

خانواده های کمپ نشین کابل نیز برنامه مشخص روی دست دارد و کمپ های کابل  امارت اسالمی برای انتقال و جابجایی

 از وجود بیجاشده ها پاک خواهد شد. 

خانواده با حمایت دولت و اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از کابل به والیات  1۵1قابل یادآوری است که روز گذشته نیز 

 اصلی شان در شمال کشور برگشت کرده اند. 
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 مهاجرنیوز

 

دولت بریتانیا در نظر دارد تا در آغاز پاییز سال جاری، دستگاه شناسایی هوشمند چهرۀ مهاجران مجرم را به راه اندازد. 

صب شده و برای تشخیص و شناسایی چهرۀ های دستی نافزار هوشمندی را طراحی کرده است که در ساعتبریتانیا نرم

 .مجرمان جنایی به کار خواهد رفت

، مهاجرانی که در بریتانیا به جرایم جنایی محکوم ملیون پوند هزینه برداشته است 6اندازی این طرح که در پی راه

دلیۀ بریتانیا در ماه ثور وزارت امور داخله و ع .های دستی هوشمند خواهند شدنگاری با ساعتشوند، وادار به چهرهمی

های هوشمند با قابلیت شناسایی مجرمان، قراردادی را با شرکت سازی این طرح و تولید ساعتهمین سال، برای عملی

 .به امضا رساند« بادی لمتد»

و سپس شوند نگاری میهمچنان وزارت امور داخلۀ بریتانیا گفته است که مهاجران مجرم توسط این دستگاه پنج بار چهره

گزارشی ها در وزارت امور داخله مقایسه خواهد شد. بر مبنای نام، تاریخ تولد و کشور مبدأ مجرم ضبط شده با اطالعات آن

 .توانند این اطالعات را تا شش ماه نگهداری کنندگاردین، مقامات بریتانیا می از روزنامۀ
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

المللی حریم خصوصی گفته است که این روش شناسایی چهره در همین حال لوسی اودبارت، مسوول حقوقی سازمان بین

وکیل مدافع نیز هست، اظهار داشته که چنین فناوریی غیر یک فناوری ناکام و خطرناک است. اودبارت که در عین زمان 

تواند به نقض حقوق بشر نیز منتهی یک از کشورهای اروپایی به کار نرفته است و این فناوری میانسانی تا هنوز در هیچ

 .شود

ضظراب، فکر خودکشی اندازی چنین فناوری، سبب تشدید اشناسی دانشگاه بیربک گفته است که راهمونیش پاتیا، استاد جرم

 .و بدتر شدن وضعیت روحی افراد خواهد شد

های جنایتکار باید مهار شوند. همچنان وزارت امور داخلۀ بریتانیا، اما گفته است که مردم از دولت توقع دارند که خارجی

 .ده اندمجرم خارجی را شناسایی کر ۵00هزار و  2گوید که از اول اگست سال جاری تا اکنون این وزارت می

هزار مجرم خارجی را از بریتانیا اخراج کرده و 10تا اکنون بیش از  2019در همین حال دولت بریتانیا از ماه جون سال 

 .قصد دارند تا این روند را سرعت بخشند

 صد مهاجرتنها در آخر هفته به بریتانیا رسیدندبیش از پنج :بیشتر بخوانید: کانال مانش

جویان رود و شامل حال پناهگوید که فناوری طراحی شده، صرف برای مهاجران به کار میهمچنان وزارت داخلۀ بریتانیا می

جویانی که به ما در عین زمان یکی از سخنگویان این وزارت گفته است که فناوری طراحی شده بر پناهنخواهد شد. ا

ها از به کارگیری این فناوری به دیگر اند؛ نیز به کار خواهد رفت. برخی از سازمانصورت غیر قانونی وارد بریتانیا شده

 .افراد، ابراز نگرانی کرده اند

اند؛ ملزم به جویانی که به صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شدهده، از ماه جون سال جاری، پناهبه اساس اطالعات ارایه ش

جویان ناگزیر به رعایت قیود گشت و گذار؛ نیز هستند و اجازۀ هستند. این پناه GPS های دستی دارایاستفادۀ ساعت

 .ها را ندارندورود به برخی جا
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

 مهاجرنیوز

 

به مجارستان، در « غیر قانونی»تن مهاجران جا به جا شده در یک کامیون را هنگام ورود  ۵0نیروهای سرحدی رومانیا 

سوی این نیروها، های این کامیون، از ند. در پیوند به این رویداد، دو تن رانندهاگیر کردهساحۀ گمرک پتیای این کشور دست

  .به جرم قاچاق انسان بازداشت شدند

تن مهاجران را که شهروندان، پاکستان، هند و  ۵0یی گفته اند که شنبه در خبرنامهنیروهای مرزی رومانیا به روز سه

تا  22نی تن از این مهاجرا 7شود که گفته می .اندبنگالدیش هستند، در یکی از مناطق مرزی با مجارستان دستگیر کرده

 .ها مجوز کار در رومنیا را نیز دارا هستندتن دیگر از آن ۳1اند و گی نیز دادهساله قبالً در رومانیا درخواست پناهنده ۵8

آگست کامیونی را برای  8همچنان در جزیات این خبرنامه آمده است که نیروهای سرحدی گمرک ساتو مار، به تاریخ 

کنند که در حال حمل وسایل الکترونیکی به بریتانیا بود. در همین حال پنجاه تن مهاجران جا به جا شده بازرسی متوقف می

 .شوندگیر میدر میان وسایل التکترونیکی در این کامیون شناسایی و دست

 دو رویداد ترافیکی در مجارستان: سه مهاجر جان باختند و بیش از سی تن زخمی شدند :بیشتر بخوانید
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

تن دیگر شان پاکستانی هستند  10تن بنگالی و  18گیر شده شهروندان هندی، تن از مهاجران دست 22شود که گفته می

 .که تالش داشتند خود را از رومانیا به مجارستان و نهایتاً به اتریش برسانند

شود گیر کرده است. گفته میها دستهای این کامیون و یک تن دیگر را به جرم همدستی با آنپلیس رومانیا دو تن راننده

 .اکنون پولیس رومانیا در حال تحقیق از مهاجران نیز قرار داردکه هم

کنند تا از مسیر رومانیا و صربستان مند زیستن در اروپا، عمدتاً تالش میهای ارایه شده، مهاجران عالقهبه اساس گزارش

امات مجارستانی از آغاز به مجارستان و نهایتن به اروپای برسند. با این حال به اساس اطالعات ارایه شده از سوی مق

 .هزار مهاجر به مجارستان جلوگیری شده است 1۵0از ورود سال جاری تا روزهای پایانی ماه جون 

های غیرقانونی و تان بارها از سوی نهادهای مختلف متهم به عقب راندن مهاجران با روشدر همین حال کشور مجارس

 .آمیز شده استخشونت

 رادیوی آزادی

 

کسب و کارهای کوچک محلی در افغانستان، برای افغان می گوید که با حمایت از  (IOM) سازمان بین المللی مهاجرت

 .هایی که به این کشور باز می گردند، زمینۀ کار را ایجاد می کند
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آی. او. ام در صفحه تویتر خود تصویری از یک جوان افغان به نام رضا منتشر کرده که پس از بازگشت از ایران به 

 .و برای خود کار پیدا کرد افغانستان دچار مشکل بود، اما شغل جدید آموخت

به کسانی که به  (UNHCR) و کمشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد (IOM) سازمان بین المللی مهاجرت

 .افغانستان باز می گردند در زمینۀ ادغام مجدد آنها در جامعه کمک می کنند

 نیوزکدوال 

 

د آلمان خبري آژانس په حواله د یونان رودس ټاپو ته نژدې په اوبو کې یوه کښتۍ ډوبه شوې چې په لسونو مهاجر الدرکه 

 .مهاجر ژغورل شوي چې افغانان هم پکې دي 29دي. د یونان ساحلي ساتونکو د چهارشبنې په ورځ وویل چې 

د یونان د ساحلي ساتونکو د ویاند نیکوس کوکاالس په حواله، ژغورل شوو مهاجرو ویلي دي چې د دوی کښتۍ چې پکې 

 .پورې کسان سپاره ول، د ترکېې له انتالیا څخه د ایټالیا پر لور حرکت کړی وو 80تر  60
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 وزارت امور مهاجرین وعودت کنندگان

ویل، کاراپاتوس جزیرې ته نژدې کوکاالس د یونان دولتي تلویزیون ته ویلي دي چې دغه کښتۍ د آژه سمندرګي په س

اوښتې او ډوبه شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ژغورنې او پلټنې عملیات د سهار په لومړیو ساعتونو کې د شدید باد په 

 .موجودیت کې پیل شول

او  د ساحلي ساتونکو یو بل چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې په ژغورل شوو کسانو کې افغانان، ایرانیان

 .عراقیان شامل دي

د آسیا، افریقا او منځني ختیځ څخه اروپا ته ډېر راتلونکي مهاجر لومړی د سمندر له الرې یونان ته ځانونه رسوي. د 

کلونو د اروپا د مهاجرت بحران پر وخت شاوخوا یو میلیون مهاجر چې ډېری ېې د افغانستان، سورېې  2016او  201۵

 .نان ته راغلل. ډېر دغه مهاجر د ترکیې له سواحلو راخوځیدلي ولاو عراق هیوادونو څخه ول یو

 کدوال نیوز

 

کډوال  ۵0د رومانیایي رسنیو په حواله تېره دوشنبه د دغه هېواد د پیتیا سیمې په سرحدي پوسته کې په یوه الرۍ کې 

  .نیول شوي چې د پاکستان، هند او بنګله دېش اتباع دي

د رومانیا سرحدي ځواکونو پرون سه شنبه په یوه خبرپاڼه کې وویل چې د دوشنبې په ورځ یې د دغه هېواد په پیتیا 

کلونه  ۵8تر  22اتباع نیولي دي چې عمرونه یې  ۵0سرحدي پوسته کې په یوه الرۍ کې د پاکستان، هند او بنګله دېش 

 .دي
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همدارنګه  .تنو نورو یې رومانیا کې د کار اجازه درلوده ۳1تنو یې رومانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده او  7له دغې ډلې 

 .دوه الرۍ چلوونکي او یو بل کس د کډوالو د قاچاق په تور نیول شوي دي

وه الرۍ ودروله چې الکترونیکي وسایل یې مه ی8دغه خبرپاڼه کې راغلي دي چې د ساتو مار ګمرکي ځواکونو د اګست پر 

کډوال موندلي چې ځانونه یې د الکترونیکي  ۵0انتقالول او اصلي مقصد یې انګلستان و. پولیسو یاد موټر کې ټولټال 

 .وسایلو په منځ کې پټ کړي وو

کستانیان وو، غوښتل پا 10بنګله دېشیان او  18هندیان،  22د سرچینې په حواله نیول شویو کسانو چې په ډله کې یې 

 .چې له رومانیا څخه هنګري او ورپسې اتریش ته ځان ورسوي

پولیسو دوه الرۍ چلوونکي چې د رومانیا اتباع دي او یو بل کس چې ویل کېږي الرۍ چلوونکو ته یې د کډوالو د انتقالولو 

 .ساعته په بند کې ساتلي دي 24وړاندیز کړی 

دغه راز درې رومانیایي اتباع د انساني قاچاق په  .کډوالو په هکله پلټنې پیل شوې ديد خبرپاڼې له مخې د نیول شویو 

 .تور تر قضایي تعقیب الندې نیول شوي دي

ډېری کډوال هڅه کوي چې لوېدیځې اروپا ته د رسېدو په موخه له رومانیا او یا صربیا څخه هنګري ته واوړي. د هنګري 

زره مهاجرو د اوښتو  1۵0د چارواکو د جون میاشتې په وروستیو ورځو کې ویلي وو چې په روان کال کې دغه هېواد ته 

 .نیولې ده مخه

 .هنګري په وار وار په دې تورنه شوې ده چې مهاجر په ناقانونه او تاوتریخجنه طریقه له خپلو پولو څخه په شا تمبوي
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