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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   
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 صفحه             عنوان                                                                                                                        

 1---------------------------------------------------- د مهاجرينو په ښارګوټو د ستونزو د څېړلو په موخه ناسته وشوه

 2------------------------------------------------------ مولوی راشد؛ به بيجاشده های واقعی بايد رسيدگی صورت گيرد

 ۳--------------------------------------------------------- کورنيو ته د کارموندنې وسايل ورکړل شول( ۳۰غزني کې )

 4-------------------------------------------------------------- بيش از هزار مهاجرافغان ازايران به وطن برگشت نمود

 4------------------------------------------------------------ خانواده در ميدان وردک کمک نقدی دريافت نمودند 344

 5---------------------------------------- شونت فزاينده مواجه اندسازمان امدادی: کودکان پناهجو در مسير بالقان با خ

 6----------------------------------------- هزار پناهجوی اوکرايينی در کورس های ادغام شرکت می کنند 111بيش از 

 7-------------------------------------------------------- ها را اخراج کردهزار مهاجر از جمله افغان ۳ترکيه بيشتر از 

 8----------------------------------------------------------- تالش هجوم پناهجويان سوريايی از ترکيه به اتحاديه اروپا

 1۰ --------------------------------------------------- «مواجه اند کودکان پناهجو در مسير بالکان با خشونت فزاينده»

 11 ----------------------------------------------------کودکان سوريايی و زخم هايی که هيچگاه التيام نخواهند يافت

 11 ------------------------------------------------------- ايران شمار پناهجويان افغانستانی در اين کشور را اعالم کرد
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ن کامل اخبار  مت 

 پاڼهوزارت ویب  د

 

مه د ( 22مهاجرينو او راستنېدونکو چارو وزارت مسلکي مرستيال مولوي عبدالرحمن راشد سې شنبه د وږي په )د 

 .انجينيرۍ خدمتونو د رئيس او کار کوونکو سره د مهاجرينو په ښارګوټو کې دشته ستونزو په اړه خبرې وکړې

اړه هم خبرې وشوې او مسلکي مرستيال په ښارګوټوکې په ناسته کې په ښارګوټوکې د پراختيايي پروګرامونو د پلي کېدو په 

 .بنسټيز او پراختيايي پروګرامونه د راستنېدونکو د بيا يوځای کېدو په برخه کې مهم وګڼل

د ياد رياست مسؤلينو د بوديجې نه تخصيص، د سکتوري ادارو د همکاريو ټيټوالی، د ټولنې د ټيټ کشر لپاره د د ښارګوټو 

ندنې د ميکانيزم نشتوالی او په ښارګوټوکې د ځمکې غصب هغه ستونزې يادې کړې، چې د بنسټيزو نه تخصيص، د کارمو

 .او پراختيايي پرو ژو د نه پلي کېدو المل کېږي
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 ویب سایت وزارت 

 

وزارت امور مهاجرين و عودت کنندگان در نشستی با رئيس و کارمندان مولوی عبدالرحمن راشد، معين مسلکی 

رياست تثبيت و دريافت راه حل های دايمی برای بيجاشده های داخلی تاکيد کرد که به بيجاشده های واقعی بايد 

 رسيدگی صورت گيرد.

ت تثبيت و دريافت راه حل وی افزود که برای رسيدگی بهتر به بيجاشده های نيازمند بايد ظرفيت تشکيالتی رياس

 دايمی بيجاشده ها افزايش داده شود و در کنار آن از برنامه های کاری موسسات نظارت جدی به عمل آيد.

سنبله داير شده بود، از کارمندان رياست مذکور خواست که  21معين مسلکی وزارت در اين نشست که روز دوشنبه 

جام دهند، زيرا خدمت به نيازمندان در کنار ثواب دنيوی ثواب اخروی وظايف شان را با اخالص و عقيده اسالمی ان

 را نيز در پی دارد.

در همين حال مولوی شمال خان عثمانی، رئيس تثبيت و دريافت راه حل دايمی برای بيجاشده ها معلومات داد که در 

ر خانواده دوباره به محالت هزار خانواده از محالت اصلی شان بيجا شده، بيش از هفت هزا 28سال جاری حدود 

 هزار خانواده کمک رسانی صورت گرفته است.  14۳اصلی شان برگشته و به 

 .هزار خانواده می رسد ۳6۰به گفته وی مجموع بيجاشده های داخلی در سراسر کشور به 

https://morr.gov.af/
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 پاڼهوزارت ویب  د

 

 ( اړمنو کورنيو ته غرفې او۳۰( مه )21غزني واليت د مهاجرينو او راستنېدونکو چارو رياست د وږي په )د 

 کرچۍ ووېشلې. 

د غزني واليت د مهاجرينو د رئيس په خبره، د غرفو او کراچيو د وېش څخه يې موخه اړمنو بېځايه شوو ته د کارموندنې 

ل دي، چې د پاملرنې موسسې له لورې د دغه رياست د کارکوونکو سره په زمينې برابرول او د کورني اقتصاد پياوړي کو

 همغږۍ په اړمنو کورنيو ووېشل شوې.
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 ویب سایت وزارت  

به وطن برگشت نموده اند. سنبله طور اجباری و داوطلبانه ازايران  2۰تاريخ   مهاجر، به  تن 75۰يک هزارو   

 ۳87نفر طور جبری و ۳6۳از ميان افراد مذکور يک هزاروبه اساس معلو مات آمريت امور مهاجرين واليت نيمروز، 

 نفر، بصورت داوطلب واردکشور شده اند.

 معرفی نموده اند.  IOMتن آنها را غرض دريافت کمک، به دفتر 154افزود که  منبع 

 ویب سایت وزارت 

 

و مستضعف   بيجاشده  خانواده  ۳44نقدی را برای   رياست امورمهاجرين وعودت کننده گان واليت ميدان وردک مساعدت

 سنبله توزيع نمود. 21به تاريخ 

 دالر، جهت ترميم سرپناه از جانب دفتر 8۰۰و  ۳۳۰مساعدت مذکور، برای هرخانواده سروی شده در دو کتگوری، 

UNHCR   تهيه شده بود 

https://morr.gov.af/
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 مهاجرنیوز

 

های کودکان پناهجو در مسير بالقان اغلباً در معرض خشونت« سيف ِد چيلدرن»طبق يک گزارش سازمان نجات کودکان 

  .گيرندل لت و کوب، آزار جنسی و بهره کشی قرار میجدی به شمو

سازمان نجات کودکان )سيف د چيلدرن( روز سه شنبه در برلين گفته است که کودکان پناهجو در جريان سفر شان در مسير 

بيچاره و بالقان مورد بدرفتاری های پوليس، قاچاقبران انسان و ديگر افراد ناشناس قرار می گيرند. اين کودکان خود را 

 .تنها احساس می کنند و گاهی با پيامدهايی مواجه می شوند که برای هميشه رشد آنها را آسيب می رساند

ميزان بسيار بلند خشونت و کمبود آشکار « هرجا برويم يکی به ما آسيب می زند»گزارش اين سازمان امدادی تحت عنوان 

ا نشان می دهد. در اين گزارش آمده است که مرتکبين اين بدرفتاری اقدامات حفاظتی برای پناهجويان زير سن در اروپا ر

ها بيشتر بزرگساالن دارای قدرت مانند پوليس مرزی و قاچاقچيان اند. عالوه بر اين بخشی از اين کودکان به سرپناه هايی 

 .مشابه زندان منتقل شده و در مورد حقوق شان به آن ها معلومات داده نشده است

انتقاد کرده است که احتماالً علت اصلی اين وضعيت، سياست بازدارندگی اتحاديه اروپا و کشورهای منطقه در اين سازمان 

کودکان در معرض خشونت تکان دهنده »گفته است که  «سيف ِد چيلدرن»برابر پناهجويان است. دبيرکل بخش اروپای 

مجازات می ماند، چرا که اروپا بر جلوگيری از ورود توسط پوليس و محافظان مرزی قرار می گيرند، خشونتی که بدون 

 «.)مهاجران( تمرکز دارد

https://morr.gov.af/
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اين سازمان حقوق بشری گفته است که به خصوص کودکان زير سن بدون همراه در معرض خطر قرار می گيرند. بسياری 

ساختمان های مخروبه و از آنها مجبورند در طول سفرشان شب را در هوای آزاد سپری کنند يا با بزرگساالن بيگانه در 

 .قديمی به سر ببرند که خطر لت و کوب و آزار جنسی را در پی دارد

در گزارش آمده است که بسياری از اين کودکان و نوجوانان درمانده که امکاناتی برای التيام بخشيدن به تجربيات تلخ خود 

کاهش می دهند. همچنان موارد وحشتناکی از  ندارند، نگرانی و استرس خود را با نوشيدن الکول و گرفتن مواد مخدر

 .خودزنی تا تالش به خودکشی نيز در ميان آن ها وجود دارد

گفته است که اتحاديه اروپا و حکومت ها بايد فورا اقدام کنند. او افزوده « سيف ِد چيلدرن»دبيرکل بخش اروپايی سازمان 

رهای امن، تنظيم شده و قانونی مهاجرت را ممکن سازند، تا آنها بايد به کودکان در حين فرار دسترسی به مسي»است: 

 «.ديگر در معرض زجر و مشکالت مستند شده در اين گزارش قرار نگيرند

 مهاجرنیوز

 

اداره فدرال مهاجرت و آوارگان )بامف( اعالم کرده است که تعداد شرکت کنندگان در کورس های زبان و ادغام طی پنج 

پناهجوی اوکرايينی در آلمان برای  هزار  111ماه گذشته دو برابر شده است. از آغاز حمله روسيه به اوکرايين، بيش از 

  .شرکت در کورس های ادغام ثبت نام کرده اند

https://morr.gov.af/
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برای اين که بتوان در محيط »آمده است: « بامف»به نقل از هانس اکهارد زومر، رئيس « بامف»در اطالعيه مطبوعاتی 

زومر در ادامه « جديد خود را با شرايط تطابق داد و زندگی روزمره را به پيش برد، يادگيری زبان آلمانی بسيار مهم است.

رسی آسان و بدون موانع بوروکراتيک به کورس های ادغام بامف فراهم به اين منظور به سرعت امکان دست»گفته است: 

 «.شد

واحد درسی  ۶۰۰درصد از شرکت کنندگان اوکرايينی در کورس های عمومی ادغام شرکت می کنند که از  ۹۰بيش از 

ان اطالعاتی واحد درسی آشنايی با جامعه آلمان تشکيل شده است. در اين کورس ها شرکت کنندگ 1۰۰يادگيری زبان و 

 .راجع به کشور، جامعه و تاريخ آلمان دريافت می کنند

زندگی »در کنار آن کورس های ويژه ای نيز وجود دارد و همه اين کورس ها با امتحان درجه بندی شده زبان و امتحان 

 .پايان می يابند« در آلمان

 رنیوزمهاج

 

 15۰۰اند. حدود مهاجر غيرقانونی را اخراج کرده ۳۰۰۰گويند که در هفته اول ماه سپتمبر، بيشتر از های ترکيه میمقام

 .اندها بودهتن از اين مهاجران افغان

از اين کشور با زور اخراج « غيرقانونی»مهاجر  ۳۰۳8سپتمبر،  8تا  2های اداره مهاجرت ترکيه، از به گفته مقام

 .اندها بودهتن ديگر پاکستانی ۴۴8تن از اين مهاجران افغانها و  1۴۹۰اند. شده

https://morr.gov.af/
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 .رسدتن می 7871۶به اين ترتيب شمار مهاجران اخراج شده از ترکيه از آغاز سال به 

 .اندمهاجر شده ۴۳52ن مرزی مانع ورود اداره مهاجرت ترکيه همچنين گفته است که طی هفته گذشته نگهبانا

ها به دليل تهديد اين گروه از کشور بعد از سقوط حکومت پيشين افغانستان به دست گروه طالبان، شمار زيادی از افغان

 .اند. اين مهاجران تالش دارند از طريق ايران و ترکيه خود را به کشورهای اروپايی برسانندشان مهاجر شده

 .ها، با افزايش مهاجران مقابله کندارد با اقدامات امنيتی شديد در مرز و اخراج افغانترکيه تالش د

 .اندمهاجر افغان با پروازهای چارتر به افغانستان برگردانده شده ۴۴۰۰۰ها، از آغاز سال روان، بيشتر از به گفته مقام

تغيير نظام سياسی در افغانستان و »علی حکمت، رئيس انجمن مهاجران در ترکيه چند روز پيش به مهاجر نيوز گفت که 

 «.ها از ترکيه اخراج گردندموج جديد مهاجران، انتخابات جديد و مشکالت اقتصادی در ترکيه باعث شده افغان

احساسات ضد مهاجران  ای احزاب مخالف باعث شده کهرسانههای مهاجرتی حکومت و تبليغات انتقاد از سياست»او گفت: 

 «.به ويژه در برابر مهاجران سوری و افغان افزايش يابد

 ویلهه دویچ
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ها، به سوی اتحاديه اروپا حرکت کنند. در کانال يک گروه از پناهجويان سوريه در ترکيه در نظر دارند که با ايجاد کاروان

 .هزار عضو دارد 7۰دهی شده است حدود رسانه های اجتماعی که اين حرکت سازمان

خواهند با تشکيل کاروانی، از ترکيه به سوی خبرگزاری فرانسه به معلوماتی دست يافته است که گويا پناهجويان سوريايی می

مرزهای اتحاديه اروپا حرکت کنند. اين خبرگزاری روز شنبه اطالع يافته است که اين حرکت از طريق يک گروه در تلگرام 

 .باشندآهنگی شده است. در اين کانال ارتباطی تلگرام حدود هفتاد هزار نفر عضو میهم

 .ندگان اين حرکت، از شش روز به اينسو فراخوان فرستاده است تا مردم در اين برنامه بپيوندنددهشود که از سازمانگفته می

دهندگان با ارسال پيام به زبان عربی از پناهجويان خواسته اند که با خود، بستر خواب سفری، خيمه، واسکت نجات، سازمان

رار است اين اين گروه در کاروان های پنجاه نفری تقسيم آب نوشيدنی، مواد غذايی و بسته کمک های اوليه داشته باشند. ق

 .شوند و هر گروه يک سردسته داشته باشد

 

هرگاه وقت سفر فرا رسيد، برای شما اطالع »باشد به خبرگزاری فرانسه گفت: دهندگان که انجنير سوريايی میيکی از سازمان

 «.خواهيم داد

دهندگان اين حرکت در کشورهای عضو اتحاديه اروپا ده است، برخی از سازمانبر بنياد معلوماتی که به اين خبرگزاری رسي

 .کنندزندگی می
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باشد. در يک توافقی که ميان اتحاديه ميليون پناهجوی سوريايی می ۳.7از زمان آغاز جنگ در سوريه، ترکيه ميزبان حدود 

گيرد. هجوم پناهجويان را به قلمرو اتحاديه اروپا میبه امضا رسيد، انقره متعهد شد که جلو  2۰1۶اروپا و ترکيه در سال 

 .قرار شد در برابر، بروکسل با فراهم آوری کمک های مالی از ترکيه حمايت کند

کند، نسبت به احتمال اخراج شان به سوريه نگران هستند. اما رجب بسياری از پناهجويان سوريايی که در ترکيه زندگی می

 "رکيه در نظر دارد که روند برگشت پناهجويان سوريه به کشورشان "بر مبنای داوطلبانهطيب اردوغان، رئيس جمهور ت

 .باشد

 ویلهه دویچ

 

های خشونتکودکان پناهجو در مسير بالکان اغلباً در معرض « سيف ِد چيلدرن»طبق يک گزارش سازمان نجات کودکان 

 گيرندجدی به شمول لت و کوب، آزار جنسی و بهره کشی قرار می

سازمان نجات کودکان )سيف د چيلدرن( روز سه شنبه در برلين گفته است که کودکان پناهجو در جريان سفر شان در 

اين کودکان خود را بيچاره گيرند. های پوليس، قاچاقبران انسان و ديگر افراد ناشناس قرار میمسير بالکان مورد بدرفتاری

 .رساندشوند که برای هميشه رشد آنها را آسيب میکنند و گاهی با پيامدهايی مواجه میو تنها احساس می

 اندميليون کودک در جهان مهاجر شده ۳7يونيسف: حدود : مرتبط

ميزان بسيار بلند خشونت و کمبود آشکار  «زندهرجا برويم يکی به ما آسيب می»گزارش اين سازمان امدادی تحت عنوان 

ها دهد. در اين گزارش آمده است که مرتکبين اين بدرفتاریاقدامات حفاظتی برای پناهجويان زير سن در اروپا را نشان می

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/یونیسف-حدود-۳۷-میلیون-کودک-در-جهان-مهاجر-شدهاند/a-62165680
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هايی عالوه بر اين بخشی از اين کودکان به سرپناه .ر بزرگساالن دارای قدرت مانند پوليس مرزی و قاچاقچيان اندبيشت

 ها معلومات داده نشده استمشابه زندان منتقل شده و در مورد حقوق شان به آن

ديه اروپا و کشورهای منطقه در اين سازمان انتقاد کرده است که احتماالً علت اصلی اين وضعيت، سياست بازدارندگی اتحا

دهنده کودکان در معرض خشونت تکان»گفته است که « سيف ِد چيلدرن»برابر پناهجويان است. دبيرکل بخش اروپای 

ماند، چرا که اروپا بر جلوگيری از ورود گيرند، خشونتی که بدون مجازات میتوسط پوليس و محافظان مرزی قرار می

 «.)مهاجران( تمرکز دارد

 مهاجر از جمله کودکان در دريای اژه نجات يافتند 1۰۰بيش از : مرتبط

گيرند. بسياری میاين سازمان حقوق بشری گفته است که به خصوص کودکان زير سن بدون همراه در معرض خطر قرار 

های مخروبه و از آنها مجبورند در طول سفرشان شب را در هوای آزاد سپری کنند يا با بزرگساالن بيگانه در ساختمان

 .قديمی به سر ببرند که خطر لت و کوب و آزار جنسی را در پی دارد

برای التيام بخشيدن به تجربيات تلخ خود  در گزارش آمده است که بسياری از اين کودکان و نوجوانان درمانده که امکاناتی

دهند. همچنان موارد وحشتناکی از ندارند، نگرانی و استرس خود را با نوشيدن الکول و گرفتن مواد مخدر کاهش می

 .ها وجود داردخودزنی تا تالش به خودکشی نيز در ميان آن

 کودکان سوريايی و زخم هايی که هيچگاه التيام نخواهند يافت 

ها بايد فورا اقدام کنند. او افزوده گفته است که اتحاديه اروپا و حکومت« سيف ِد چيلدرن»رکل بخش اروپايی سازمان دبي

آنها بايد به کودکان در حين فرار دسترسی به مسيرهای امن، تنظيم شده و قانونی مهاجرت را ممکن سازند، تا »است: 

 «.گزارش قرار نگيرندديگر در معرض زجر و مشکالت مستند شده در اين 

  افغانستان اسپوتنیک

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/بیش-از-۱۰۰-مهاجر-از-جمله-کودکان-در-دریای-اژه-نجات-یافتند/a-61736575
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 .اندميليون افغانستانی در ايران پناهنده 4.5وزير خارجه ايران گفته است که بيش از 

ماهوتا" وزير امور خارجه نيوزيلند به گزارش اسپوتنيک، حسين اميرعبداللهيان وزير امور خارجه ايران و "نانايا 

 .ای بحث کردندتحوالت مناسبات دوجانبه و منطقه

ميليون پناهنده افغانستانی در ايران، بر  4.5آقای عبدالهيان با يادآوری اقدامات ايران برای ارائه خدمات به بيش از 

 .ضرورت حمايت جامعه جهانی برای مديريت اين مسئوليت تاکيد کرد

اه ديپلماسی ايران در خصوص افغانستان، تشکيل حکومت فراگير با مشارکت قوی همه اقوام اين موضوع رئيس دستگ

 .را از بسترهای مورد نياز برای استقرار صلح و ثبات در اين کشور دانست

خبر داده يادآوری ميکنيم که پيش از اين شماری از منابع در واليت نيمروز از اخراج پناهجويان افغانستانی از ايران 

 .بودند

https://morr.gov.af/

