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او راستنېدونکو چارو وزارت مهاجرینو د   

 ړیکو آمریتد اطالعاتو او عامه ا

 خبري بلوټن

 

 وزارت امورمهاجرین وعودت کنندگان

 



 
 
 

 

 



 
 
 

 صفحه                                                                                                                                      عنوان 

 1----------------------------------------------------------- بغالن کې د سلګونو کورنيو د اړتياوو ارزونه ترسره شوه

 2-------------------------------------------------------------- خانواده در کندز وارزگان مدد رسانی شد 400بيش از 

 3--------------------------------------------------- د ايران څخه له دوه زرو زيات افغان مهاجر وطن ته راستانه شول

 4-------------------------------------------------------------------- ارزيابی تخنيکی شدشهرک مهاجرين واليت زابل 

 5--------------------------------- اندهزار مهاجر بازداشت شده 1۵مجارستان: از آغاز سال جاری تا اکنون، دو صد و 

 6---------------------------------------------------------- گير شدندفرانسه: شش عضو يک شبکۀ قاچاق انسان دست

 7--------------------------------------------------------------------- يک حلقه قاچاقچيان انسان در يونان متالشی شد

 9----------------------------------------------------- «تن در مسير مهاجرت به اروپا جان باخته اند ۵000بيش از »
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 متن کامل اخبار

 دوزارت ویب سایت

 

پلخمري ښار  ( مه د بغالن واليت د 3واليت د ماجرينو او راستنېدونکو چارو رياست د راپور له مخې د لړم په )د بغالن 

 ( اړمنوکورنيو د اړتياوو ارزونه ترسره شوه. ۶۵0د ډنډې سفيد استانکزي جومات په کلي کې د ) 

( 3۵کارکوونکو د يادې سيمې له )( دفتر UNHCRد اړتياوو ارزونې په دغه سروکې د مهاجرينو چارو رياست او )

 استازو سره خبرې کړي.

( کورنو 100د سرچينې په خبره د کره څېړنې وروسته يادې سيمې د اوسېدونکو عمده ستونزې، دجګړو له امله د )

وونې ( کيلو متره کرنيزې ځمکې ورانېدل، روغتيايي خدماتو ، د برق نه شتون او همدارنګه ښ۵ورانېدل، د سيند له امله د )

 او روزنې ته نه السرسی دی.

https://morr.gov.af/
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 ویب سایت وزارت

 

خانواده به  431رياست امورمهاجرين وعودت کننده گان واليت کندز از آغاز توزيع مساعدت نقدی و غير خوراکی برای 

 عقرب خبرداد. 3تاريخ 

 12برای  DACARمساعدت موسسه   خانواده عودت کننده يک بسته صحی  419هريک از   مساعدت يادشده به

خانواده نيازمند شامل خانم های بيوه ، اطفال بی سرپرت، افراد بزرگسال، مريض عاجل، عودت کننده اجباری و خانواده 

 .ميباشد   NRCافغانی مساعدت موسسه  545هزارو  25معلول مبلغ 

، که برای هر NRCدارای نيازمنديهای خاص، در واليت ارزگان، مساعدت موسسه  خانواده  6بق يک خبر ديگر برای ط

 افغانی بود توزيع شد. 9۶هزارو  43خانواده 
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 دوزارت ویب سایت

 

 ( افغان مهاجر هېواد ته راستانه شول.20۶7) مه  ( 2په )  دلړم    له الرې  د نيمروز واليت د ورېښمو پل

تنه  277( کورنۍ چې )۶7) واليت د مهاجرينو چارو رياست د معلوماتو پر بنسټ په يادو راستنېدونکو کې   د نميروز

 ( تنو مجردينو سره هېواد ته راستانه شول.1790کېږي د) 

( تنو نورو مجردينو ۵)  ښځينه د ( 3۶نارينه، )( 47( کورنۍ چې پکې ) 1۶سرچينې په خبره د ياد کورنيو له ډلې )د 

 ( ته ور وپېژندل شول.IOMد مرستو په موخه د مهاجرت نړيوال سازمان )  سره
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 ویب سایت وزارت 

 

عقرب 2، به تاريخ UNHCRشيخ متی بابا واليت زابل، توسط هيأت اعزامی وزارت امور مهاجرين، به کمک دفتر شهرک

 ارزيابی تخنيکی شد.

هزار جريب زمين موقعيت دارد و به گفته هيأات اعزامی وزارت  2کيلو متری شهر قالت در ساحه  2شهرک شيخ متی در 

ی درآن مدنظر گرفته شده است، اما از نظر تخنيکی با ساحه همخوانی و امور مهاجرين، نقشه تيپيک يک هزار فاميل

 مطابقت ندارد و بايد پالن تفصيلی برای آن تهيه شود.

ونقض فر مان در توزيع نمرات فاهش بوده   صورت نگرفته 104منبع عالوه نمود که توزيع نمرات آن به اساس فرمان 

 و توسط هيأت تفتيش برسی شده است.
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 مهاجرنیوز

 

هزار تن به دليل عبور غيرقانونی  1۵گويند که از آغاز سال جاری تا اکنون، نزديک به دو صد و مقامات مجارستانی می

 .اندمرزهای اين کشور، بازداشت شده

صد تن از افراد متهم به 1۵در همين حال خبرگزاری شنگن نوشته است که دولت مجارستان تنها در سال جاری عليه 

 .قاچاق انسان اقدام کرده است

در اين باره گفته است: تعدد مهاجرانی که از مسير بالکان غربی  پيتر زيارتو، وزير أمور خارجه و تجارت کشور يونان 

 .است 201۵د، يادآور بحران مهاجرت در شونوارد اين کشور می

وزير امور خارجه و تجارت يونان همچنان گفته است که اين مهاجران مسلح هستند و خشونت و تجاوز را به ارمغان 

  .کنندگويد که اين مهاجران مسلح، نيروهای مرزی و پوليس مجارستان را تهديد میخواهند آورد. در عين حال او می

https://morr.gov.af/


 
 
 

6 
 

 

  Website: https://morr.gov.af چارو وزارت او راستنېدونکو  دمهاجرینو  کنندگانوزارت امور مهاجرین وعودت 

 

 

Fb page: https://m.facebook.com/morr.gov 

های اروپا را تضمين کند. او همچنان ير زيارتو از بالکان غربی خواست تا امنيت يونان و ديگر بخشدر همين حال وز

 .است که اروپا بايد به مهاجران بالقوه روشن کند که نبايد به اين کشورها بيايندخاطرنشان کرده

يت، ثبات و مبارزه با تروريزم است، امنبه گفتۀ اين وزير، سه عنصر اصلی که هميشه برای اروپای مرکزی مهم بوده

 .است

 چرا مهاجرت از طريق جادۀ بالکان افزايش يافته؟ :بيشتر بخوانيد

است که در بحران امنيتی کنونی، پيوستن نيروها به بالکان غربی در مبارزه با تروريزم، بسيار وزير زيارتو همچنان گفته

 .مهم است

است که برنامۀ مسيحيان تحت آزار و شکنجه، اضافه کردهدر همين حال وزير زيارتو با اشاره به حمايت مجارستان از 

 .است تا به وطن خود بمانند يا به کشورهای شان برگردندبشردوستانۀ مجارستان تا کنون به نيم مليون تن کمک کرده

 .به گفتۀ او، دولت با وجود مشکالت اقتصادی، به اين طرح ادامه خواهد داد

داد، از آغاز سال جاری تا آن زمان ه اگست اطالعاتی را بيرون دادند که نشان میاين در حالی است که مقامات در ما

 .هزار ورود غيرقانونی در مرزهای اين کشور اتفاق افتاده است4۵صد و يک

 مهاجرنیوز

 

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/43647/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%87
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کرد، توسط پوليس فرانسه در شش عضو يک شبکۀ قاچاق انسان که مهاجران را به صورت غيرقانونی وارد بريتانيا می

 .مليون يورو تخمين شده است 1.۶گير شدند. درآمد اين شبکه از بابت انتقال اين مهاجران، بيش از شمال اين کشور، دست

قات در پيوند به اين موضوع، نخست در ماه جوالی سال جاری با گويد که تحقيژان آريو، معاون سازمان اکريست می

معلوماتی از سازمان اطالعات بريتانيا آغاز شد. به اساس اين اطالعات، پوليس در يافت که اين گروه، تجهيزات دريايی را 

  .کننديی به نام دو آی در شمال اين کشور ذخيره میاز ترکيه حمل ونقل کرده و در منطقه

يی از قاچاق انسان، برای عبور از دريا، های تخنيکی و عملياتی پوليس، معلوم شد که شبکهشود که به اثر نظارتمیگفته 

 .کنند، موتور، جليقه و پمپ را فراهم میبرای مهاجران غيرقانونی ابزار و لوازم، مثل قايق

ها کنند، عمدتاً آنقانونی از کانال را سازماندهی میکار که عبور غيرهای جنايتدر همين حال، کميساريا گفته است که گروه

 .دهندرا از مناطق اويه پالژ حرکت می

 سوزی در يک قايق جان دادندمديترانه: دو کودک در آتش :بيشتر بخوانيد

اند، سه عراقی، گير شدهدست (BMR)شنبه توسط نيروهای سيارپنجشود که در ميان اعضای گروهی که روز گفته می

 .ها باشندگان شمال فرانسه هستنديک أفغان، يک سودانی و يک فرانسوی حضور دارند که همۀ آن

ها دهد که اين شبکه با يک رهبر، يک همکار و چهار تحويل دهندۀ قايقاطالعات نشر شده در اين زمينه، نشان می

 .شدمیسازماندهی 

تن از مهاجران  3۵مورد تالش برای عبور از کانال انجام شده است که در هر قايق  32همچنان گفته شده است که جمعاً 

داده است که درآمد مجموعی يورو عبور می 1۵00غيرقانونی جا داشته است. اين شبکه، هر يک از مهاجران را در ازای 

  .استزده شدهمليون يورو تخمين 1.۶اين گروه بيشتر از 

اند و از نزد در همين حال مسوولين پوليس گفته است که شش تن از اعضای اين شبکه به دادستانی دو آی معرفی شده

 .جليقه نجات و يک بستۀ تعميرات نيز کشف و ضبط گرديده است 133ها چهار قايق، چهار موتور، آن

 

 

 مهاجرنیوز

https://morr.gov.af/
http://www.infomigrants.net/prs/post/44195/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44195/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
http://www.infomigrants.net/prs/post/44195/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D9%88-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%82%D8%A7%DB%8C%D9%82-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86%D8%AF
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پوليس يونان يک حلقه بزرگ قاچاقچيان انسان را متالشی کرده است. اعضای اين باند اغلب مهاجران را از ترکيه، از 

 .طريق رودخانه ماريتسا به يونان انتقال می دادند

عضو  23داقل اداره پوليس يونان در آتن پايتخت اين کشور روز جمعه از متالشی شدن يک باند قاچاقچيان انسان با ح

تن از اين افراد، شامل سه يونانی و شش خارجی، بازداشت شده اند و جست و جو برای  9خبر داد. به قول اين اداره 

 .همدست آنها جريان دارد 14يافتن 

ه به قول پوليس يونان افراد اين باند از چندين ماه به اينسو مهاجران را از ترکيه، از طريق رودخانه مرزی ماريتسا، ب

هزار يورو می گرفتند. پوليس يونان افزوده است که از يک مخفيگاه اين باند قاچاقچيان  ۶يونان می آوردند و از هر نفر 

 .هزار يورو را يافته است 900انسان مبلغ 

اند در اعالميه پوليس يونان آمده است پس از آنکه پناهجويان از مرز ترکيه به يونان عبور داده می شدند، اعضای اين ب

آنها را توسط موتر های سرقت شده به بندر يونانی تسالونيکی انتقال می داده اند. از آنجا گويا پول بيشتری از پناهجويان 

يورو و يک  3000يورو، قاچاق به اروپای غربی  1۵00طلب می کردند. مثالً برای انتقال به مقدونيه شمالی حدود 

 .خذ می کرده انديورو از مهاجران ا 1۶00پاسپورت جعلی تا 

https://morr.gov.af/
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باندهای قاچاقچی همواره مهاجران را از طريق رودخانه ماريتسا به يونان انتقال می دهند. اکثريت اين مهاجران، پس از 

رسيدن به خاک يونان، تالش می کنند که رسماً در آن کشور ثبت نگردند، زيرا می خواهند خود را به يکی از کشور های 

و در آنجا درخواست پناهندگی بدهند. در صورتی که در يونان نشان انگشت شان ثبت شده  غربی اتحاديه اروپا رسانده

باشد، آنگاه به تأسی از قوانين مهاجرت به اروپا، احتمال بازگرداندن شان از کشورهای غربی اتحاديه اروپا به يونان 

 .وجود دارد

 دویچه وله

 

نفر در مسير  ۵000طبق گزارش جديد سازمان بين الملی مهاجرت از آغاز سال گذشته تا آخر سپتمبر امسال بيش از 

مهاجرت به اروپا جان باخته اند. افغانستان نيز از جمله کشورهايی است که بلندترين رقم جان باخته گان در اين مسير را 

  .دارد

نفر در مسير  ۶۸4هزار و ۵دست کم  2021از اوايل سال « آی او ام»بر اساس گزارش سازمان بين المللی مهاجرت 

مهاجرت به اروپا و يا در داخل اروپا جان باخته اند. سازمان بين المللی مهاجرت به روز سه شنبه در برلين گفته است که 

 .يرهای قانونی و امن ضروری استبا در نظر داشت رقم بلند جان باخته گان ايجاد مس

 تن ديگر ناپديد اند 29تن جان باخته و  4غرق شدن قايق پناهجويان؛ : مرتبط

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/غرق-شدن-قایق-پناهجویان-۴-تن-جان-باخته-و-۲۹-تن-دیگر-ناپدید-اند/a-63321783
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تن احتماال  2۵2دست کم  2021از سال  بين المللی مهاجرت رسيده استبه گزارش بازماندگان قربانيان که به سازمان 

جان خود را از « به عقب راندن»يا « پوش بک»در نتيجه پس فرستادن اجباری از سوی مقامات اروپايی، به اصطالح 

 .دست داده اند

مورد مرگ و ناپديد شدن مهاجران را در  ۸3۶هزار و 2به اينسو دست کم  2021سازمان بين المللی مهاجرت از سال 

افزايش را نشان ميدهد. در هر  2020و  2019مسير مديترانه مرکزی ثبت کرده است. اين رقم در مقايسه با سال های 

مورد مرگ به ثبت رسيده است. شماری زيادی از آنها غرق شده اند. آنها سفر خطرناک  2۶2هزار و2دوی اين سالها 

 .از مسير دريايی را با قايق های نامطمئن و فرسوده در پيش گرفته بودندرسيدن به اروپا 

 عکس 12

 عکس 12

مورد مرگ به ثبت رسيده است.  1۵32اتالنتيک به سوی جزاير قناری اسپانيا  -بر بنياد اين گزارش، در مسير غرب افريقا

اين رابطه را آغاز کرده است، رقم موارد  جمعآوری معلومات در 2014از زمانی که سازمان بين المللی مهاجرت در سال 

 .مرگ و مير حاال در مقايسه با هر دو سال ديگر به مراتب باالتر بوده است

 .هزار مورد مرگ و مير در مسير مهاجرت به اروپا ثبت شده است 29بيش از  2014در مجموع از سال 

 نجات مردان برهنه شده افغان، سوريايی و پاکستانی در مرز ترکيه با يونان: مرتبط

کشور مبدا مهاجرت را نشر کرده که  20سازمان بين المللی مهاجرت که بخشی از سازمان ملل متحد است نموداری از 

بلندترين موارد مرگهای تثبيت شده در مسير مهاجرت به اروپا ويا در داخل اروپا را داشته اند. اين نمودار موارد مرگ و 

را نشان ميدهد. طبق اين آمار افغانستان، بعد از کشورهای  2022تا سپتمبر  2014مير در مسير مهاجرت از جنوری سال 

مراکش، الجزاير، تونس، سينيگال و اريتريا از جمله کشورهايی است که بلندترين موارد مرگ در مسير مهاجرت  سوريه،

مورد مرگ تثبيت شده در اين مسير  270را داشته اند. به اساس گزارش سازمان بين المللی مهاجرت، افغانستان تا کنون 

 .را داشته است

اروپايی خواستار اقدامات فوری و ملموس برای نجات جان انسانها و کاهش سازمان بين المللی مهاجرت از کشورهای 

 .موارد مرگ و مير در مسير مهاجرت شده است

 

 

 

https://morr.gov.af/
https://www.dw.com/fa-af/نجات-مردان-برهنه-شده-افغان-سوریایی-و-پاکستانی-در-مرز-ترکیه-با-یونان/a-63463169
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